
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 
DIVERSIDADE LINGUÍSTICA, IDENTIDADE E POLÍTICAS SÃO TEMA DE SEMINÁRIO NA UFPA 

 

Nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, o IV Seminário Regional de Geossociolinguística (SERGEL) será realizado 

na UFPA com o tema “Diversidade Cultural, identidade e políticas”. O evento é uma iniciativa da 

Coordenação do Projeto GeoLinTerm e alunos do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), com o 

apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPESP). O público-alvo são estudantes de graduação 

e pós-graduação em letras, pesquisadores, docentes e demais interessados nas questões da diversidade 

linguística. 

O IV SERGEL objetiva divulgar e ampliar o interesse pela pesquisa na área, levar a reflexão sobre 

desdobramentos socioculturais e políticos implicados na realidade heterogênea e plural das línguas do 

mundo, mas em especial do Brasil e do contexto amazônico. Além disso, a antropologia, a educação e as 

politicas linguísticas também serão discutidas no seminário. 

Segundo uma das organizadoras do evento, professora Simone Negrão de Freitas, o SERGEL é um 

momento importante para que as politicas linguísticas da região e do país sejam debatidas, pois elas 

dificilmente são conhecidas pela comunidade em geral. “As politicas linguísticas precisam ser divulgadas 

para que as pessoas tenham conhecimento da relevância dessa questão, participem da tomadas de decisão 

dos gestores em relação à língua e reflitam sobre o assunto”, afirma. 

Programação – A programação do evento prevê diversos minicursos, oficinas, sessões de comunicação, 

mesas-redondas e conferências. Neste ano, o SERGEL trará como conferencistas a Profª Drª. Maria do 

Socorro Silva de Aragão (UFPB, UFCE), com o tema “A importância dos estudos dialetológicos para a 

diversidade linguística”; e Prof. Dr. Dante Lucchesi (UFBA), com o tema “Influências do contato com as 

línguas indígenas e africanas na formação do português do Brasil”. 

Segundo o coordenador do evento, Abdelhak Razky, “o evento permite o intercâmbio de ideias entre os 

alunos de graduação e pós-graduação, principalmente para despertar o interesse dos alunos sobre o estudo da 

diversidade linguística, além disso, ele possibilita o conhecimento e discussão sobre as diversas pesquisas 

que estão sendo feitas na área”, declara. 

Serviço:  

SERGEL – Seminário Regional de Geossociolinguística. 

 

Período: de 02 a 04 de dezembro de  2013 

Horário: a partir das 08h. 

Locais: Auditório Setorial Básico I e Instituto de Letras e Comunicação (ILC) / UFPA - Campus Guamá 

Inscrições encerradas. 

 

Saiba Mais: 

● Página do SERGEL 2013: (http://goo.gl/kBV5Nk) 

● Confira a programação: (http://goo.gl/EEYcwZ) 

● E-mail: ivsergel@outlook.com 

● Telefone: 091 3201-8097 

Texto: Brenda Ferreira – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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