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Coord.: 
Marcos 
Vinícius 
Lunguinho e 
Sílvia Regina 
Cavalcante 

416/B Orações de gerúndio como 
complemento de predicados 
factivos e de predicados 
volitivos  
Patrícia Rodrigues 
 

Categorias funcionais e variação 
linguística: o caso da 
reestruturação 
Anabela Gonçalves 

 
 O estatuto da preposição de nas 
tough movement constructions  
Daniel de Brito Machado  

 
 A representação mental das 
categorias funcionais: reflexões 
teóricas a partir da análise da 
aquisição de Aspecto  
Juliana Néspoli  e Adriana Lessa  
  

A expressão do Aspecto 
Perfect no Português língua de 
herança por falantes de 
Espanhol do México  
Anne Katheryne Estebe 
Maggessy  
 

 Emergência de uma TAG na 
aquisição de primeira 
língua?  
Pablo Picasso Feliciano de 
Faria  

 
 O sufixo -iz(ar): um estudo 
sobre formações 
dicionarizadas e não 
dicionarizadas  
Carla Elisa Ferreira dos 
Santos  
   

A formação do nominal 
nas construções com o 
verbo leve fazer  
Daniela Almeida Alves  

   
Predicados estativos e os 
tipos de deôntico: ought-
to-do e ought-to-be  
Giuseppe Varaschin e 
Núbia Saraiva Ferreira 
Rech  

  

“O celular acabou a bateria”: o 
nominativo de posse no Português 
Brasileiro  
Elaine Alves Santos Melo 
 
  As construções de tópico-sujeito 

em Português Brasileiro: questões 
e perspectivas de análise 
Marcus Vinicius Lunguinho 
 

  O sujeito de verbos inacusativos 
no português  
Humberto Soares da Silva  

   
  Uma proposta de análise para 

sentenças relativas locativas 
introduzidas por “onde que”: 
foricidade + complementação  
Sinval Araújo de Medeiros Jr. e| 
Cristiane Namiuti Temponi  
 

   A alternância “who/that” em 
construções clivadas  
Carlos Felipe da Conceição Pinto  
 

   As orações relativas oblíquas na 
escrita brasileira dos séculos XIX e 
XX: uma análise formal-diacrônica  
Grazielle Helena Scheidt  
 

   “O João que tá falando” 
interpretando que como um 
núcleo de foco: sintaxe, variação 
e evidência diacrônica  
Paulo Medeiros Junior  

    
Análise diacrônica das 
interrogativas-Q no PE e no PB: 
um estudo sobre a ordem VS/SV  
Mayara Nicolau de Paula 
 

“Tudo” como modificador de 
grau no PB coloquial  
Arion de Souza Cruz e Helena 
Guerra Vicente  
   

Quantificadores flutuantes: 
comportamento do 
Wapichana  
Marcelo Giovannetti  

   
Embedded direct speech in 
Pirahã: the case of “gaisai” 
constructions  
Raiane Oliveira Salles  

  
 

Características das impessoais nulas modalizadas do 
português brasileiro  
Janayna Maria da Rocha Carvalho  
   

Sujeitos nulos de referência indeterminada em 
Português Brasileiro: distribuição e interpretação  
Paulo Medeiros Junior  
e  Marcus Vinicius Lunguinho  

   
 
Os nomes próprios e a realização de determinantes 
no português  
Adeilson Pinheiro Sedrins  

   
   NumP: fronteira sintática na marcação de plural no 

PB  
Bruna Karla Pereira  
 

  Sintaxe e concordância na gramática do português: 
por uma análise unificada  
Claudia Roberta Tavares Silva | Telma Moreira 
Vianna Magalhães  

   
O emprego de DPs plurais encaixados permitem 
dupla concordância: concordância verbal com 
sujeitos complexos  
Alzira Neves Sandoval  

    
Sobre a implementação de ter como verbo 
existencial no PB e o surgimento de sentenças 
existenciais pessoais  
Juliana Marins e Amanda Alves  

   
   A sintaxe de definitude no português  

Danniel Carvalho e Fernanda Cerqueira | Victor 
Mariano  

    
A expressão dos argumentos indiretos em 
português brasileiro: a queda do dativo e a entrada 
do oblíquo e do genitivo  
Ana Regina Vaz Calindro  

    
Desencadeadores de apagamento de Caso dativo: 
as preposições “a” e “para” em contextos dativos e 
benefactivos do Português Brasileiro  
Julio William Curvelo Barbosa  

     
 

 


