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Coord.: 
Edvaldo 
Balduíno 
Bispo e 
Karen 
Sampaio 
Braga 

210/C Análise multissistêmica da 
recomposição 
Lucas Santos Campos 
 
Construções de aspecto 
terminativo no português 
brasileiro 
Rubens Lacerda Loiola 
 
Um estudo sobre o movimento 
de topicalização e o não 
desaparecimento dos usos 
mesoclíticos do pronome TE 
Cleber Lemos de Araujo e 
Denilson Pereira de Matos 
 
Construcionalização/ mudanças 
construcionais: um estudo 
diacrônico de porém 
Simone Silva de Oliveira 
 
“Essa imensidade que o atrai”: 
construções de foco no 
português brasileiro 
Maria Luiza Braga, Diego Leite 
de Oliveira e André Felipe Cunha 
Vieira 
 
O papel da frequência lexical na 
desnasalização do ditongo final 
átono [ẽjɲ̃] no português do sul 
do Brasil 
Camila de Bona e Luiz Carlos da 
Silva Schwindt 
 
Usos de querer + infinitivo com 
implicaturas de futuridade em 
PB: interpretação temporal do 
ato de fala a partir do aspecto e 
da modalidade 
Valéria Cunha dos Santos 
 
A transitividade verbal no livro 
didático de língua portuguesa 
Talita Araújo Costa e Sayhara 
Mota Sampaio 
 
Abordagem funcional de 
expressões adverbiais: 
contribuições para o ensino de 
língua portuguesa 
Thamara Santos de Castro 
Goulart 
 

Forma e função das orações 
adverbiais conjuncionais de 
causa e condição na língua 
falada 
Virginia Maria Nuss 
 
A configuração da rede de 
construções causais no 
português arcaico 
Bruno Araújo de Oliveira 
 
Construções causativas do 
português e do francês: uma 
análise sob os modelos 
baseados no uso 
Luana Gomes Pereira 
 
Construções adverbiais 
qualitativas e modalizadoras 
no século XX 
Deise Cristina de Moraes Pinto 
 
Delineamento da rede da 
construção com adjetivo 
adverbializado 
Priscilla Mouta Marques 
 
Correlação proporcional na 
perspectiva da linguística 
funcional centrada no uso 
Thaís Pedretti Lofeudo 
Marinho Fernandes e Ivo da 
Costa do Rosário 
 
Construções correlatas 
aditivas – usos nos séculos 
XIX, XX e XXI 
Ivo da Costa do Rosário 

A gramaticalização de verbos 
na Nova Gramática do 
Português Brasileiro 
Adriana de Souza Ramacciotti 
 
A cláusula-complemento de 
verbos de percepção e de 
conhecimento no português 
popular de Tejucu 
papo-PE 
Emanuel Cordeiro da Silva 
 
Construções epistêmicas com 
EU ACHO (QUE) no português: 
instâncias de 
construcionalização? 
Cristina dos Santos Carvalho  
 
Conforme sob uma 
perspectiva construcional 
baseada no uso 
Cassiano Luiz do Carmo Santos 
 
A multifuncionalidade de 
ANTES em gêneros 
acadêmicos das ciências 
exatas 
Carla Daniele Saraiva 
Bertuleza e João Bosco 
Figueiredo Gomes 
 
Noções semânticas de 
modificadores de sintagmas 
nominais 
Helker Nhoato 
 
Uma análise sobre as 
variáveis: articulação do 
segmento do discurso e 
orientação da interação em 
marcadores discursivos da 
norma oral popular de 
fortaleza 
Júlio César Dinoá do 
Nascimento 
 
A estruturação dos períodos 
compostos em notícias de 
jornal em perspectiva 
sistêmico-funcional 
Magda Bahia Schlee e Vânia 
Lúcia Rodrigues Dutra 

 
 


