
1 
 

 

COORDENADORIA DE PESQUISA DA FACULDADE DE LETRAS 

PESQUISA UFG 

PIP (Edital PRPI) e PROLICEN (Edital PROGRAD) 

Projetos de Pesquisa – Faculdade de Letras 

  

Estudantes com  interesse em participar dos programas PIP ou PROLICEN/UFG devem entrar em contato com 

orientadoras (es) por e-mail. 

 

Proponentes: servidoras (es)  docentes e técnico-administrativas (os). 

 

As inscrições das propostas de planos de trabalho poderão ser realizadas por meio do SIGAA no período de 11 

de março a 31 de maio de 2021.  

 

Informações: Coordenadoria de Pesquisa FL <https://pesquisa.letras.ufg.br/>  

E-mail: pesquisafl@gmail.com 

➢ Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP) da UFG 2021-2022  - Edital PRPI:  

<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Edital_PRPI_02_2021_-

_PIP_%28Planos_de_Trabalho%29_Final.pdf>. Acesso em  31/03/2021. 

 

➢ Programa de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas (PROLICEN-UFG) - Edital PROGRAD:  

<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/EDITAL_PROGRAD_Prolicen_N_003_2021.pdf>. Acesso  em 

31/03/2021.  

 

       Proponente Projeto (s) de Pesquisa E-mail 

1. Alba Cristhiane 

Santana 

 

Significações sobre a Psicologia 

Escolar e Educacional: desafios e 

possibilidades em contextos educativos 

de Goiânia 

alba_mata@ufg.br 

2. Alexandre Costa Reconstituição dos processos da 

formação docente e do trabalho escolar 

na etapa de implementação da 

educação integral de tempo integral da 

nova ordem de discurso da educação 

brasileira 

 

alexandrecostaufg@gmail.com 
 

https://pesquisa.letras.ufg.br/
mailto:alba_mata@ufg.br
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3. Aline da Cruz O Mistério do Nheengatu: Pidgin, 

crioulo ou uma língua descendente do 

Tupinambá? 
Palavras-chaves: contato linguístico, 

bilinguismo, línguas indígenas, narrativas 

indígenas, sintaxe. 

 aline.da.cruz@live.com 

4. Andréa dos 

Guimarães de 

Carvalho 

Ensino de LIBRAS na creche escola e 

no ensino fundamental 

andrea.cenaudio@gmail.com 

 5. Arthur Ângelo 

Bispo de Oliveira 

 

1) Monitoramento da Biodiversidade 

nos municípios de Niquelândia e Barro 

Alto, GO 

2) Fatores determinantes da 

diversidade, concordância e 

persistência interanual de comunidades 

animais e vegetais no Cerrado 

3) A importância do Cerrado para a 

agricultura: remanescentes de 

vegetação natural como reservatórios 

de inimigos anturais de pragas 

arthurbispo@ufg.br 

6. Carlos Abs da Cruz 

Bianchi  

Araras de Goiânia 

https://ararasgyn.wixsite.com/website 

Modalidade: IC 

cbianchi@ufg.br 

 7. Cleidimar 

Aparecida Mendonça 

e Silva 

Elaboração de materiais didáticos para 

aulas de Espanhol no ensino médio: a 

relação lingua(gem) e identidade (s) 

em foco.  

Modalidade: PROLICEN 

cleidimar@ufg.br 

8. Christiane Cunha 

de Oliveira  

A tipologia das línguas brasileiras 

Modalidade: IC/ PROLICEN 

christianedeoliveira@ufg.br  

9. Diego Mauricio 

Barbosa 

Qualidade na Tradução e 

Interpretação: Língua Brasileira de 

Sinais - Língua Portuguesa 

diego.barbosa@gmail.com 

10. Edna Faria Semiótica e semissimbolismo: o 

símbolo e as múltiplas linguagens 

edna_faria@ufg.br 

11. Elena Ortiz Preuss 1) Interação entre funções executivas e 

desenvolvimento linguístico típico e 

atípico de L1 e/ou L2 2) Interação 

entre diferenças individuais e 

intervenções pedagógicas na aquisição 

de segunda língua 

elena@ufg.br 

12. Eliane Marquez 

da Fonseca Fernandes 

 

CRIARCONTEXTO: estudos 

linguísticos nas interfaces entre texto, 

discurso e ensino 

elianemarquez@uol.com.br 

13. Francisco José 

Quaresma de 

Figueiredo 

Estudo sobre os efeitos da colaboração 

no processo de ensino-aprendizagem 

de línguas em contextos presenciais e 

virtuais 

fquaresma@terra.com.br 

14. Gláucia Xavier 

dos Santos Paiva 

A percepção dos acadêmicos de 

Instituições de Ensino Superior sobre a 

glaucia.paiva@ufg.br 

mailto:aline.da.cruz@live.com
mailto:andrea.cenaudio@gmail.com
mailto:arthurbispo@ufg.br
https://ararasgyn.wixsite.com/website
mailto:cleidimar@ufg.br
mailto:christianedeoliveira@ufg.br
mailto:diego.barbosa@gmail.com
mailto:edna_faria@ufg.br
mailto:elena@ufg.br
mailto:elianemarquez@uol.com.br
mailto:fquaresma@terra.com.br
mailto:glaucia.paiva@ufg.br
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disciplina de Libras ofertada nos 

cursos de formação de professores 

15. Jorge Alves 

Santana 

Marcadores da alteridade em 

acontecimentos socioestéticos 

transversais nos Estudos Literários e 

Culturais. 
Tópicos do projeto: - Processos de 

subjetivação psicossocial na construção de 

personagens; - impactos contemporâneos da 

globalização na construção de espaços; - 

questões sobre etnorraça; - questões sobre 

erotismo, sexualidade e gênero - teorias e 

práticas da Ecocrítica; - representações e 

expressões sobre o envelhecimento, a velhice e 

a morte; - literatura e outras artes (cinema, 

pintura, fotografia, música e afins); - pesquisas 

sobre as teorias contemporâneas a respeito das 

relações entre estudos literários e os 

transculturais. 

 jorgeufg@bol.com.br 

16. Juliana Guimarães 

Faria  

Formação de tradutores e intérpretes 

de língua brasileira de sinais - língua 

portuguesa 

 julianagf@ufg.br 

17. Larissa Warzocha 

Fernandes Cruvinel 

Literatura brasileira e narrativas 

juvenis brasileiras contemporâneas em 

três vertentes: especificidades 

estéticas, circulação editorial e 

recepção do jovem leitor 

Modalidade: IC /PROLICEN 

 

18. Leila Borges Dias 

Santos 

Judaísmo e mística em Clarice 

Lispector 

Modalidade: IC 

borges_leila@ufg.br 

19. Leosmar 

Aparecido da Silva 

O Português Brasileiro numa 

perspectiva cognitivo-funcional: 

descrição, análise linguística e ensino 
(Palavras-chave: descrição do português; 

ensino de português; produção textual; 

linguagem e cognição; análise linguística). 

leosmarsilva@hotmail.com 

20. Lilian Abram dos 

Santos  

A pesquisa em linguística indígena no 

Brasil: um estado da arte 

liliabram@gmail.com 

21. Lílian Virgínia 

Pôrto 

Tradução e Gênero no Canadá e seus 

desdobramentos (aborda temas como: 

influências culturais, políticas e ideológicas na 

tradução, 

tradução e intersecções com estudos feministas 

e de gênero, literatura de autoria feminina, 

tradução e recepção). 

Modalidade: IC 

lilianporto@ufg.br 

 

 22. Marcelo Ferraz 

de Paula 

Lírica e testemunho marcelo2867@gmail.com 

23. Margarida Rosa 

Ávares 

Os estudos da fala em interação e dos 

elementos culturais em contextos de 

ensino e aprendizagem de língua 

espanhola 

margarida@ufg.br 

mailto:jorgeufg@bol.com.br
mailto:julianagf@ufg.br
mailto:borges_leila@ufg.br
mailto:leosmarsilva@hotmail.com
mailto:liliabram@gmail.com
mailto:lilianporto@ufg.br
mailto:marcelo2867@gmail.com
mailto:margarida@ufg.br
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Modalidade: IC/PROLICEN 

 24. Neuda Alves do 

Lago 

Literatura e Cinema – o espaço 

intersemiótico 

Modalidade: IC 

neudalago@ufg.br 

25.  Priscila Renata 

Gimenez 

Literatura, Imprensa e Tradução 

Modalidade: IC 

priscilagimenezufg@gmail.com 

26. Rogério Santana Narrativas em tempos contemporâneos rsantana.ufg@gmail.com 

27. Rubens 

Damasceno-Morais 

A dinâmica do discurso 

argumentativo - Estudo de interações 

agonais 

Modalidade: IC 

damasceno.morais@ufg.br 

 28. Rogério Max 

Canedo 

As três margens do Atlântico: 

literatura, história e formação social 

nos romances O tronco, de Bernardo 

Élis, Seara de vento, de Manuel da 

Fonseca e Desmedida, de Ruy Duarte 

de Carvalho. 

max_canedo@hotmail.com 

max_canedo@ufg.br 

 

29. Rosane Rocha 

Pessoa 

Praxiologias críticas, decoloniais e 

pós-humanistas no ensino e na 

formação de professoras/es de línguas 

pessoarosane@gmail.com 

30. Rosângela 

Aparecida Ribeiro 

Carreira 

1) Linguística Forense: processos, 

estratégias, análises e contribuições 

para Ciências Forenses. 

2)  (INTER)AÇÕES: texto, discurso e 

leitura inter-relacionados com práticas 

de ensino de linguagem (a ser 

substituído em breve pelo DICE em 

Rede (Discurso, Cultura e Ensino em 

Rede) 

Modalidade: IC / PROLICEN 

 

rosangela.carreira@ufg.br 

31. Sinval Martins de 

Sousa Filho 

Aquisição da língua Xerente 
(Palavras-chave: Língua indígena; aquisição de 

linguagem; descrição linguística). 

sinvalfilho7@gmail.com 

32. Tânia Ferreira 

Rezende 

1) Práticas interculturais de letramento 

no pluralismo sociolinguístico 

2) Português indígena do Brasil 

Central: documentação e estudo das 

práticas sociolinguísticas dos 

aldeamentos indígenas de Goiás 

taniaferreirarezende@gmail.com 

 33. Valéria Cristina 

Bezerra 

O impacto da tradução nas literaturas 

nacionais e na circulação internacional 

de romances 
(Palavras-chave: Tradução; recepção crítica; 

literatura brasileira; literaturas estrangeiras; 

romance; circulação; consagração; 

internacionalização). 

Modalidade: IC 

valeria_bezerra@ufg.br 

Última atualização: 07/05/2021, às 12h30. 

 

mailto:priscilagimenezufg@gmail.com
mailto:damasceno.morais@ufg.br
mailto:pessoarosane@gmail.com
mailto:E-mail%3Arosangela.carreira@ufg.br
mailto:sinvalfilho7@gmail.com
mailto:taniaferreirarezende@gmail.com
mailto:valeria_bezerra@ufg.br

