
 

 

 

 

Grupo de Discussão: “Entre Textos: Diálogos transatlânticos em Linguística do Texto e do Discurso” 

 

Convidamos todos e todas a participarem no Grupo de Discussão “Entre Textos: Diálogos 

transatlânticos em Linguística do Texto e do Discurso”, organizado pelas doutorandas da área de 

Linguística do Texto e do Discurso Ana Sofia Souto, da Universidade Nova de Lisboa, e Isabel Muniz 

Lima, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Federal do Ceará. 

 

O Grupo de Discussão “Entre Textos” pretende: 

- Criar um diálogo transatlântico em língua portuguesa sobre a área de Linguística do Texto e 

do Discurso; 

- Trazer para o centro do debate temas e investigações de interesse da área da Linguística do 

Texto e do Discurso, e discutir o modo como esses temas e investigações se articulam com 

preocupações sociais várias; 

- Acompanhar a publicação de novos artigos e investigações, especialmente os provenientes 

da academia do mundo lusófono; 

- Incentivar a ponte entre o debate intra e extra-académico, através da abertura do debate 

académico, que se quer rigoroso e científico, a um público mais vasto. 

 

Periodicidade das sessões: 1 vez por mês (em princípio as sessões decorrerão na última 4ª feira do 

mês às 16h (horário de Brasília); 19h (horário de Lisboa). 

 

As sessões decorrerão via Google Meet. 

 

Organização-modelo e duração prevista para as sessões:  

1. Exposição sobre um tema de interesse por parte de um(a) Professor(a) ou Investigador(a) 

Convidado(a): 30 a 40 minutos; 

2. Discussão e Perguntas: 30 a 40 minutos. 

 



A sessão de abertura contará com a presença da Professora Doutora Mônica Magalhães 

Cavalcante da Universidade Federal do Ceará e ocorrerá no dia 24 de março, às 16h (horário de 

Brasília); às 19h (horário de Lisboa). O tema deste primeiro encontro será: “O texto e suas 

propriedades: definindo perspetivas para análise”. 

 

Para se inscrever, basta preencher o seguinte formulário até ao dia 23 de março:  

https://docs.google.com/forms/d/1UHtyYzZRceufn2ggbfJFUYWHg_7h5WVC1mtWOe-

nXGI/viewform?edit_requested=true 

 

Mais informações: gd.entretextos@gmail.com 

 

Muito obrigada pela atenção! 
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