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SIMPÓSIO MUNDIAL DE ESTUDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Universidade de São Paulo, 1 a 5 de Setembro de 2008

http://www.fflch.usp.br/eventos/simelp/

Data limite para inscrição com apresentação de trabalho: 9 de junho de 2008

Em setembro 2008 terá lugar na Universidade de São Paulo o I Simelp - I Simpósio
mundial de estudios de língua portuguesa. Essa primeira edição ocorrerá no Brasil e a
segunda, com data a ser definida, será sediada pela Universidade de Évora.

A proposta é abrir um canal de diálogo entre escolas públicas, particulares dos vários
níveis de ensino, institutos e associações diversas que lidem com a questão da língua
portuguesa em suas variadas formas de difusão cultural. O Congresso é organizado com
a parceria de universidades do mundo todo em que se ensina a língua portuguesa e suas
variadas formas de difusão cultural, tais como músicas, língua, lingüística e literaturas.

A sede administrativa está instalada na Universidade de São Paulo e tem à sua frente
uma Coordenação geral composta por professores da Universidade de São Paulo, da
Universidade de Évora e da Universidade Cruzeiro do Sul. O Congresso acolhe, ainda, a
estrutura e programação de dois outros eventos, nas edições anteriores com organização
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e programação individual. Trata-se do III Encontro Anual do Grupo de Pesquisa
“Mudança Gramatical do Português” e do IV Simpósio Internacional sobre Práticas
Escritas na Escola: letramento e representação.

A Comissão Organizadora em conjunto com a Comissão Científica, visando a que o
evento possa contribuir de forma profícua para o aprofundamento de estudos e
intercâmbios científicos e pedagógicos no que se refere aos temas relacionados à Língua
Portuguesa no Mundo, convidou pesquisadores de diversas áreas no campo dos estudos
lingüísticos, literários e do ensino da Língua Portuguesa para conferências, mesasredondas e simpósios que focalizam o tema – Língua Portuguesa no Mundo – por
diferentes prismas. Haverá, ainda, a apresentação de pôsteres e a realização de um
minicurso em nível de pós-graduação.

Professora Doutora Maria Célia Lima-Hernandes
Área de Filologia e Língua Portuguesa
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP)
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