	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Romanisches Seminar

Inscrição
Os doutorandos da Universidade de Zurique interessados em realizar
um trabalho para obtenção de créditos devem dirigir-se a:
jasmine.giovanelli@uzh.ch

Colóquio

Informação
www.rose.uzh.ch/doktorat/interuni/

Organização
Maria Ana Ramos, Marília Mendes, Rita Catrina Imboden,
Jasmine Giovanelli

Sala
Universidade de Zurique
Kantonsschulstrasse 3
8001 Zurique
Sala KAB-G-01

Português em África hoje
Universidade de Zurique
Kantonsschulstrasse 3
8001 Zurique
Sala: KAB-G-01
13-14 de novembro de 2014 | 14h15 – 18h00 | 10h00 – 12h00
Cátedra Carlos de Oliveira
Interuniversitäres Doktoratsprogramm Iberoromanistik

Aperitivo
13 de novembro
a partir das 18h00
Romanisches Seminar
Zürichbergstrasse 8
8032 Zurique
Sala D-31

Quinta-feira, dia 13 de novembro de 2014

Profa. Doutora Perpétua Gonçalves

14h15 – 14h30 Maria Ana Ramos (Universidade de Zurique)
Apresentação

14h30 – 15h30 Perpétua Gonçalves (Universidade Eduardo Mondlane)
Conferência
Português em África. Aspectos histórico-sociais e linguísticos
Visão panorâmica de dinâmicas da língua portuguesa em África,
desde o período colonial até à pós-independência dos vários países
colonizados por Portugal:
•
Políticas linguísticas e educação
•
Papel das línguas locais na formação de novas variedades
do português
•
Semelhanças e diferenças entre as variedades europeia,
brasileira e africanas do português

15h30 – 16h00 Pausa
16h00 – 17h30 Workshop - I Parte
A formação da variedade moçambicana do português
Introdução geral

A partir das 18h00 Aperitivo

*********************************************************************************

Sexta-feira, dia 14 de novembro de 2014

Breve Biografia

10h00 – 12h00 Workshop – II Parte
A formação da variedade moçambicana do português
I Discussão e análise de dados em diferentes perspetivas:
•
Socio-demográfica: situação linguística; escolaridade
•
Sociolinguística e linguística: papel dos fatores linguísticos
e extra-linguísticos na génese das novas propriedades
(fónicas, lexicais, gramaticais)
II Desafios: normalização e ensino do português em contexto
multilíngue

Doutora em Linguística Portuguesa pela Universidade de Lisboa,
é professora catedrática da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM) e titular da Cátedra de “Português Língua Segunda e
Estrangeira” (Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e UEM).
Coordena há mais de 30 anos projetos de investigação sobre
aquisição, mudança e ensino do português língua não materna.
Autora e (co-)organizadora de nove livros, tem publicados mais
de sessenta artigos em livros, revistas científicas e atas de congressos.

