PROGRAMA
09 de novembro - manhã
9:00
9:30
10:00

11:00

RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES
SESSÃO DE ABERTURA
CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Concepción Company Company (Universidade Nacional Autónoma de México) - La sintaxis histórica de las palabras gramaticales. Un problema para la
teoría de la gramaticalización
PAUSA
COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 1

11:15
11:35

11:55
12:15
12.30
13:00

COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 2

Marilza de Oliveira (USP) - Mudança e estandardização: o significado social Pedro Dono López (UMinho) - Perfis da escrita do galego na segunda metade
da ênclise pronominal no Português do Brasil.
do século XIII.
Rogélio Ponce de Léon (FLUP) - Critérios descritivos e prescritivos na Carla Ferreira (CELGA-ILTEC) - Tratamento do particípio passado duplo em
colocação dos pronomes pessoais átonos na gramaticografia da língua textos normativos dos séculos XVIII e XIX.
portuguesa durante o século XIX.
Ione Oliveira (UFBA) - Os adverbiais ao longo da história da língua: mudança Odete Menon (UFPR) - Ter de V / Ter que V: duas formas, duas normas?
e estandartização
DISCUSSÃO
DISCUSSÃO
Isabel A. Santos (FLUC / CELGA-ILTEC): Codificação e intervenção do homem sobre a língua: com que autoridade?
ALMOÇO

PROGRAMA
09 de novembro (quinta-feira) - tarde
14:30

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Ataliba de Castilho (Universidade de S. Paulo): Achados do Projeto para a História do Português Brasileiro.
COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 3

COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 4

15:30

Américo Venâncio Machado Filho (UFBA) - Variação, mudança,
estandardização linguística e ensino do português: faces de um paradoxo.

15:50

Anabela Barros (UMinho) - Apontamentos lexicais sobre o "Livro das
Propriedades" ou Tombo da Mitra Arquiepiscopal de Braga: designações de
terras e outros aspectos das propriedades.
Myriam Benarroch (U. Paris-Sorbonne) - Visão das línguas e etimologia nas
gramáticas portuguesas quinhentistas.

Carminda Silvestre / Gorete Marques (IPL / CELGA-ILTEC) - O anúncio
publicitário ao Jornal de Notícias: a mudança a partir das variáveis de
registo.
Clemilton Lopes Pinheiro (UFRN) - Mecanismos de articulação tópica na Susana Nunes (IPL / CELGA-ILTEC) - O elemento lexical sobre e o seu
história do gênero carta do leitor na imprensa potiguar.
processo de herança, variação e mudança lexical em Português.
Isis Barros / Cristina Figueiredo Silva (UFOB / UFBA) - Objeto dativo no
Monica Lupetti (U. di Pisa) / Matteo Migliorelli (UNL) - O contributo da
português escrito por africanos e afro-brasileiros.
gramática racionalista à identidade do português do Brasil.
DISCUSSÃO
DISCUSSÃO
PAUSA
M. Helena Pessoa Santos (UTAD / CELGA-ILTEC) - Para a história de algumas perífrases verbais no discurso metalinguístico português: de estar, andar e
ficar + “gerúndio” a estar, andar e ficar + “infinitivo” preposicionado.

16:10
16:30
16:50
17:05
17:20

PROGRAMA
10 de novembro (sexta-feira) -manhã
9:30

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
José Pinto de Lima (Universidade de Lisboa): Conjunções subordinativas: questões de formação e gramaticalização.

10:30
11:00

Maria Helena Paiva (UP): Tipologia e âmbito dos cultismos no padrão linguístico quinhentista: o papel dos gramáticos coevos.
PAUSA

11:15
11:35

COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 5

COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 6

Maria Filomena Gonçalves (U.Évora) - Ortoépia e estandardização: o
testemunho dos dicionários.
Miguel Silvestre Llamas / Pau Martín Miñana (U. València) - De /l/ a /ɾ/. O
rotacismo depois de oclusiva o /f/ nas línguas iberoromânicas.

Alexandra Baltazar (FLUC) - “Nós andemos a ensinar as estremas”: reflexos
de um português mais estremado numa aldeia que se diz Novinha.
Amélia Correia (FLUC) - Regionalismos (e outros aspetos linguísticos) em
Terras do Demo de Aquilino Ribeiro. A verdade na ficção: um processo de
(re)construção identitária.
Liu Mengru (FLUC) - Aspetos da variação do Português de Macau.

11:55

Roberto Nasi (UFRGS) - Alternativa de Interpretação do Grafema como
Indício de Elevação de Vogais Médias Pretônicas no Português Brasileiro SulRio-Grandense do Século XIX.

12:15
12:30
13:00

DISCUSSÃO
DISCUSSÃO
Clara Barros (UP): Pragmática Histórica e a construção histórica do discurso: um percurso de investigação.
ALMOÇO

PROGRAMA
10 de novembro (sexta-feira) -tarde
14:30

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Augusto Soares da Silva (Universidade Católica Portuguesa) - Protótipos e subjetificação na mudança semântica lexical e construcional.
COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 7

15:30
15:50

16:10
16:30
16:45

Célia Regina Lopes (UFRJ) - A formação histórica dos sistemas de tratamento
de 2SG no Brasil.
Iveuta Abreu / Lucinete Silva (UFPiauí / UEPiauí) - SENHORA, MINHA
SENHORA, DONA, MINHA DONA, MULHER: os sentidos e a padronização das
formas de tratamento no português do Brasil.
Vanessa Martins do Monte (USP) - O percurso histórico de vossa mercê em
terras brasileiras.
DISCUSSÃO
PAUSA

COMUNICAÇÕES LIVRES – Sessão 8

Ana Iglesias (U. Vigo) - A mudança linguística induzida por contacto.
Marizete B. Spessatto (IF de Sta. Catarina ) / Andréia Guerini (UF de Sta.
Catarina) - Ensino de língua em contexto de variação linguística: o caso da
interferência de dialetos italianos na fala em português em Santa Catarina
– Brasil.
Cristina Figueiredo Silva (UFBA) - Objeto direto anafórico no português
escrito por africanos e afro-brasileiros.
DISCUSSÃO

17:00

CONFERÊNCIA PLENÁRIA
Johannes Kabatek (Universidade de Zurique): Gramaticalização, tradições discursivas, estandardização.

18:00

ENCERRAMENTO

