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Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso:
integração, formação de pessoal e consolidação científica e acadêmica na Fronteira Oeste do Brasil
Palavras-chave Data Início Data Término Duração
Linguística UNEMAT fronteira
oeste consolidação pós-
graduação fortalecimento
científico

09/2022 12/2025 40

Área de Conhecimento
LINGUíSTICA E LITERATURA (TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA)
Identificação da Necessidade
II- Apoiar programas de Pós-Graduação stricto sensu em consolidação, que tenham permanecido com nota
igual ou inferior a 4, consecutivamente, nos últimos 2 ciclos de avaliação.
Descrição do Projeto
Proposta de apoio, inovação, fortalecimento, desenvolvimento científico, tecnológico e eficácia do
PPGL/UNEMAT, através da formação de recursos humanos (Ensino) e da produção de conhecimento
linguístico (Pesquisa).
Contexto do Projeto
O Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
está sediado na Cidade Universitária do Campus Universitário de Cáceres, especificamente no Bloco de
Educação e Linguagem. O PPGL nasceu de um projeto institucional que visa estabelecer importantes
centros de ensino aliados à pesquisa na fronteira oeste do Brasil. Nos últimos 20 anos, o Estado de Mato
Grosso, através da UNEMAT, tem investido pesadamente na qualificação de mestres e doutores de
diferentes áreas. O resultado desse investimento já se tem observado nos últimos 10 anos, com a
implantação de Cursos de Mestrado e de Doutorado com relevante impacto social, formando pessoal
especializado tanto para o Ensino Superior quanto para a pesquisa de alto nível. O PPGL/UNEMAT é o único
que oferta os Cursos de Mestrado e de Doutorado em Linguística com reconhecimento da CAPES na
fronteira oeste do Brasil. Os dois eixos do Programa são a formação de recursos humanos (Ensino) e a
produção de conhecimento (Pesquisa). O Ensino e a Pesquisa se articulam dentro da área de concentração
denominada Estudo de Processos Linguísticos, por meio de projetos dos pesquisadores-orientadores e da
estrutura curricular prevista para cada nível de formação (Mestrado ou Doutorado). O programa envolvido
nesta proposta procura formar profissionais e pesquisadores que contribuam, através do resultado de suas
pesquisas, para a melhoria de diferentes setores da sociedade, especialmente, o setor educativo e em
estudos de caráter linguístico, conforme as diferentes linhas de pesquisa ofertadas: línguas indígenas,
sociolinguística/dialetologia, semântica, análise de discurso, linguística aplicada, no espaço da fronteira
Brasil-Bolívia. Diante da contextualização, o programa que compõe este projeto alinha-se à necessidade da
consolidação do Programa, tanto no campo do ensino (formação de mestres e doutores) quanto da
pesquisa, buscando ampliar sua produção científica através da adoção de novas tecnologias, visando seu
fortalecimento por meio de novas parcerias com outras IES, programas e centros de pesquisa como tem
sido feito ao longo dos anos. O programa envolvido responde a uma demanda na fronteira oeste de Mato
Grosso por formação qualificada de profissionais que possam atuar tanto na educação quanto na produção
de pesquisas que respondam aos desafios e necessidades do Estado de Mato Grosso, bem como de
pesquisadores que trabalham a diversidade linguística fronteiriça brasileira-boliviana, que circunscreve o
espaço de atuação do PPGL/UNEMAT. O apoio ao projeto contribui para o desenvolvimento da consolidação
pós-graduação na UNEMAT e, com isso, busca consolidar a formação qualificada de pesquisadores,
docentes habilitados e profissionais com amplo domínio dos estudos linguísticos para atuar no Ensino
Superior, público e/ou privado, bem como em outras áreas da educação e da pesquisa, justificando assim,
a vinculação do PPGL a este projeto.
Problema
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O PPGL/UNEMAT se enquadra no grupo dos Programas da UNEMAT com mestrado e doutorado nível 4 que
buscam se consolidar e, com isso, obter o conceito 5 na avaliação da CAPES, por essa razão. com sua
inserção no Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG), busca-se dirimir problemas que
impedem a consolidação do Programa, conforme identificados na avaliação da CAPES. A partir da
identificação dos problemas que impedem a consolidação do programa, faz-se necessário, portanto, a) o
investimento na consolidação de atividades que busquem realizar a organização de núcleos temáticos e
projetos de pesquisa em torno de questões relativas ao estudo da linguagem e das línguas naturais
articulados com a cognição, a história, a cultura e as instituições; b) promover redes de cooperação e de
pesquisa entre os docentes do PPGL e de outras IES do país e do exterior, de forma a ampliar a autonomia
e a qualidade dos conhecimentos já produzidos localmente; c) trabalhar para o aumento da produção
docente, sobretudo de publicações em periódicos de Qualis A1 a A4; d) buscar formas de
internacionalização, com vistas à ampliação dos acordos de cooperação com instituições estrangeiras; e)
aumentar o incentivo e reconhecimento dos docentes com vistas à obtenção de bolsa de
produtividade/CNPq; f) buscar o aperfeiçoamento dos jovens doutores por meio de bolsas de pós-
doutorado; g) utilização de novas tecnologias para o ensino, pesquisa e divulgação científica em parceria
com outros centros de pesquisa, entre outros.
Propostas de ações a serem executadas com vistas à ampliação da produção do conhecimento,
da produção científica ou da adoção de tecnologias
O PPGL/UNEMAT propõe ampliar sua produção científica através de pesquisas que estabeleçam relações
com a fronteira Brasil-Bolívia. Para isso, adotará diferentes tecnologias para produzir as investigações – uso
de dispositivos de gravação audiovisual, softwares para tratamento dos dados, entre outros- a criação de
um site específico para o Projeto para divulgar suas ações, bem como de um repositório digital para
divulgação das produções intelectuais (artigos, resenhas, e-books). Segundo Silva (2022), a fronteira
Cáceres-San Matias é predominantemente rural e se caracteriza por ser um espaço diversificado que
revela uma dinâmica linguística que precisa ser mais investigada. Busca-se produzir pesquisas na fronteira
Brasil-Bolívia com o intuito de incentivar os discentes do Programa ao trabalho com a realidade linguística
fronteiriça e com isso, atuar de modo propositivo em questões que envolvam a relação entre língua,
história, cultura e sociedade, especialmente por conta da fluidez linguística observada nas regiões de
fronteira. Dentre as perguntas norteadoras das pesquisas a serem desenvolvidas neste Projeto estão: 1)
Quais os fenômenos linguísticos sobre o contato linguístico estariam exercendo influência sobre os
diferentes níveis linguísticos? 2) Qual é o comportamento social dos habitantes dessas localidades em
relação às variedades locais? 3) Como esses habitantes estabelecem as relações de pertencimento e de
identidade? 04) Como se constituem as atitudes linguísticas dos sujeitos fronteiriços? 05) Como a relação
entre os habitantes da fronteira produz sentidos para as diversas línguas em contato? busca-se retratar os
diferentes modos de significar nessa fronteira, com o fim de materializar a dinâmica das relações
cotidianas produzidas na sociedade, fortalecendo assim o papel do PPGL/UNEMAT nessa fronteira. Os
produtos das pesquisas resultarão em benefícios para os sujeitos fronteiriços, bem como para a formação
de mestres, doutores conscientes da realidade sociolinguística da fronteira oeste de Mato Grosso.
Medidas a serem tomadas para ao aumento da eficácia do PPG quanto à formação de mestres e
doutores, aumento qualitativo e quantitativo da produção técnica, patentes e outras
produções consideradas relevantes ao PPG
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O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Linguística, no âmbito do Programa de Desenvolvimento
da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado Estratégico visa como medidas necessárias para o aumento
qualitativo e quantitativo da produção técnica, as ações que seguem: encontros com pesquisadores do
Projeto e convidados de outras IES e Centros de Pesquisa; organização de grupos de estudo (docentes e
discentes); definição de estratégias para desenvolver a produção científica; seminários do grupo de
pesquisa (docentes, bolsistas e comunidade externa); participação dos professores em encontros nacionais
e internacionais da área de concentração do projeto; reunião com o grupo de professores e bolsistas para
estudos e discussões de materiais de referencial teórico e analítico; participação em eventos nacionais e
internacionais; realização de oficinas, workshops, minicursos, palestras e demais meios de discussão e
debates para a apresentação das pesquisas e dos resultados parciais e finais; publicação de trabalhos em
periódicos especializados nas áreas de pesquisa do Projeto; criação de um site específico no domínio da
UNEMAT para este Projeto, contendo os dados dos pesquisadores, atividades registradas (fotos e vídeos),
eventos, repositório digital com as produções intelectuais como artigos, resenhas, e-books, produtos
técnicos e tecnológicos; elaboração de livros impressos e e-books de forma conjunta com as IES parceiras;
atividades de extensão em diferentes instituições de ensino a fim de democratizar o conhecimento
produzido no Projeto a toda sociedade que constitui a fronteira oeste de Mato Grosso.
Ações que propiciarão a integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa
e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas
ao desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação
A integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa é um desafio para o Programa de
Pós-Graduação em Linguística. Para tanto, buscamos articular diferentes estratégias tais como: a) o
fortalecimento do diálogo entre o PPGL/UNEMAT com outros PPGs, centros de pesquisas nacionais e
internacionais, como a Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) - Bolívia, a Universidade Federal
Fluminense (UFF), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidad de Cádiz (UCA) - Espanha,
a Universidade Complutense de Madri - Espanha, entre outras, que durante o processo se engajem na
discussão sobre o funcionamento da língua na fronteira oeste; b) a ampliação da produção e circulação de
conhecimento qualificado sobre diferentes aspectos linguísticos, sociais, históricos e culturais da fronteira
Brasil-Bolívia; c) responder a uma grande demanda na fronteira oeste de Mato Grosso por formação
qualificada de profissionais que possam atuar tanto na educação quanto na produção de pesquisas que
respondam aos desafios e necessidades do Estado de Mato Grosso, especialmente na fronteira oeste; d)
promover eventos acadêmicos em parceria com outros PPGs, contemplando as áreas temáticas do Projeto;
e) aprofundar o intercâmbio entre docentes e discentes das diferentes universidades interessadas na
temática do projeto; f) promover a produção e circulação de conhecimento qualificado sobre diferentes
aspectos linguísticos e sociais da fronteira Brasil-Bolívia; g) constituir-se como um importante centro de
pesquisado na fronteira oeste do Brasil.
Indicar de maneira circunstanciada e descritiva os resultados esperados para a consolidação
do seu PPG, “Emergente” ou “em Consolidação”, levando em consideração seu caráter
singular de atuação bem como sua atual estrutura para atingimento desses resultados
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Os resultados esperados para a consolidação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Linguística,
no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado Estratégico visa
principalmente, a ampliação da produção científica com temáticas relacionadas a relação entre língua e
fronteira, o aperfeiçoamento dos jovens doutores por meio da utilização de novas tecnologias para o
ensino, a pesquisa e a extensão. De forma especial, com o foco na divulgação científica em parceria com
outras IES do Brasil e do Exterior, fomentando intercâmbios nacionais e internacionais entre as instituições
parceiras deste Projeto devido ao diálogo existente entre os pesquisadores dos PPGs. Além disso, busca-se
com este Projeto, a integração de docentes e discentes que já atuam com temas voltados para o contato
linguístico fronteiriço, uma vez que o Programa se encontra na fronteira com a Bolívia, situação geográfica
que facilita o desenvolvimento de novas pesquisas; espera-se a elevação da qualificação do corpo docente
com estágios de pós-doutorado realizados no Brasil e no exterior considerando as IES parceiras do Projeto;
a forte inserção social dos docentes pelo trabalho que já realizam no meio acadêmico; aumentar o número
da participação dos egressos, como os recém doutores para contribuir para a consolidação do Programa; a
ampliação tanto da quantidade quanto da qualidade da produção intelectual discente e docente,
fortalecendo as linhas de pesquisa do PPGL/UNEMAT, já que possui periódicos bem avaliados pela CAPES;
além disso, fornecer ao sistema de ensino profissionais qualificados tanto no nível de mestrado quanto de
doutorado, fazendo com que o programa se consolide ainda mais e possa obter o conceito 5 na avaliação
da CAPES, constituindo-se assim, como um importante centro de pesquisa e formação de profissionais
qualificados na fronteira oeste do Brasil.
Referências
STURZA, E.R. Portunhol: língua, história e política. Gragoatá, Niterói, v.24, n. 48, p. 95- 116, jan.-abr. 2019.
STURZA, E. R. Línguas de fronteira: o desconhecido território das práticas linguísticas nas fronteiras
brasileiras. Cienc. Cult., São Paulo , v. 57, n. 2, p. 47-50, June 2005. Disponível em. Acesso em: 11/11/2021.
VIANA, D. L. Línguas em contato na tríplice fronteira: a influência da língua espanhola no léxico do
português falado em tabatinga – AM. Dissertação (Mestrado), 2019.
THUN, H. La Geolinguística como linguística variacional general (con ejemplos del Atlas linguístico
Diatópico y Diastrático del Uruguay. In: Actes du XXII Congrès International de Linguistique et Philologie
Romanes. Volume III, Bruxelles, 1998.
LABOV, William. (1972). Padrões sociolinguísticos. Tradução de Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre,
Caroline R. Cardoso. São Paulo, SP: Parábola, 2008.
OLIVEIRA, G.M. Línguas de fronteira, fronteiras de línguas: do multilinguismo ao plurilisguismo nas
fronteiras do Brasil. Revista GeoPantanal. UFMS/AGB, Corumbá/MS, n. 21, p. 59-72, Jul./Dez. 2016.
OLIVEIRA, G.M. Plurilinguismo no Brasil: repressão e resistência linguística. Synergies Brésil, v. 7, p. 19-26,
2008. Disponível em: . Acesso em: 10/11/2021.
STURZA, E. R.; TATSCH, J. A fronteira e as línguas em contato: uma perspectiva de abordagem. Cadernos
de Letras da UFF, v. 26, n. 53, 15 jan. 2017
MACEDO-KARIM, J. A comunidade São Lourenço em Cáceres-MT: aspectos linguísticos e culturais. Tese
(doutorado), Instituto de Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP: 2012.
PAYER. O. Trabalho com a Língua como Lugar de Memória. In: Revista Synergies-Brésil. Le Brésil et ses
langues: perspectives en français. Coord. Véronique Braun Dahlet. Revue du GERFLINT. No.7 São Paulo,
2009.
SENA, E. C. El defensor de la frontera: Sebastián Ramos e as disputas fronteiriças (Brasil/Bolívia
1825-1862). Tempo. Vol. 26, n.1. Jan/Abr. Niterói: 2020.
SAVEDRA, M. M. G.; CHRISTINO, B.; SPINASSÉ, K. P.; ARAUJO, S. S. DE F. Estudos em Sociolinguística de
Contato no Brasil: a diversidade etnolinguística em debate. Cadernos de Linguística, v. 2, n. 1, p. 01-28,
2021.



83811826972/PDPG-POSDOC2164472P Emitido em: 02/05/2022 11:30

Versão do Relatório: 0.114.0 7 de 13

SILVA, Fernando Jesus da. O contato linguístico entre o português e o espanhol na fronteira Brasil-Bolívia:
um estudo sobre a variação lexical. Tese (doutorado), Faculdade de Educação e Linguagem, Universidade
do Estado de Mato Grosso. Cáceres-MT, 2022.
VIAUT, A. La frontière linguistique de la ligne à l'espace : éléments pour une schématisation. In: Langue de
frontières et frontières de langues. Revue de Sociolinguistique en ligne. Nº 4. Julho, 2004.
SILVA, F. J. D. Língua, escola e fronteira: entre aprender a e aprender sobre língua nacional. Dissertação
(Mestrado), UNEMAT, 2012.
GUIMARÃES, E. Enunciação e política de línguas no Brasil. Revista Letras – Espaços de Circulação da
Linguagem, n. 27, jul./dez., p. 47-53, 2006.
CALVET, Louis-Jean. (2002). Sociolinguística: uma introdução crítica. (Tradução de Marcos Marcionilo) São
Paulo: Parábola.

IES País
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Brasil

IES PARTICIPANTES

Atuação Vínculo (IES)
Pesquisador UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nome Nacionalidade
TAISIR MAHAMUD KARIM Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
taisir@unemat.br 55065996009493 ---

Atuação Vínculo (IES)
Coordenador Principal UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nome Nacionalidade
SILVIA REGINA NUNES Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
silvianunes@unemat.br 55065999466107 ---

Atuação Vínculo (IES)
Pesquisador UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nome Nacionalidade
WELLINGTON PEDROSA QUINTINO Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
wellington.quintino@unemat.br 55065996934499 ---

MEMBROS DE EQUIPES



83811826972/PDPG-POSDOC2164472P Emitido em: 02/05/2022 11:30

Versão do Relatório: 0.114.0 8 de 13

Atuação Vínculo (IES)
Pesquisador UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nome Nacionalidade
JOCINEIDE MACEDO KARIM Brasileiro
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Tipo Objetivo
Geral Consolidar o PPGL/UNEMAT através de ações que fortaleçam a produção e divulgação de

conhecimentos resultantes de pesquisas realizadas na e sobre a linguagem na fronteira
oeste do Brasil

Específico Ampliar qualitativamente a produção intelectual/bibliográfica discente e docente do
PPGL/UNEMAT

Específico Constituir-se como um importante centro de pesquisado na fronteira oeste do Brasil
Específico Elevar a qualificação do corpo docente e discente com estágios de pós-doutorado

realizados no Brasil e no exterior
Específico Fomentar intercâmbios nacionais e internacionais
Específico Fortalecer o diálogo entre PPGL/UNEMAT e outros PPGs e centros de pesquisas nacionais

e internacionais
Específico Participar e promover eventos científicos nacionais e internacionais para a divulgação

de resultados de pesquisas em andamento ou finalizadas do Projeto
Específico Promover a produção e circulação de conhecimento qualificado sobre diferentes

aspectos linguísticos, históricos, sociais e culturais da fronteira Brasil-Bolívia
Específico Utilizar novas tecnologias para o ensino, pesquisa e divulgação científica em parceria

com outros centros de pesquisas nacionais e internacionais

Objetivos

Tipo Produtos Acadêmicos a serem apresentados Quantidade
Formação Oficinas 2
Formação Pesquisas decorrentes de Estágio de Pós-Doutorado 2
Acadêmico Missão de estudos 4
Acadêmico Site 1
Científico Artigos 10
Científico E-books 2
Científico Livro 1
Científico Workshop específico sobre Programas de Tratamento de Dados

Linguísticos
3

Social Eventos de Divulgação de Resultados 4

Resultados
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Social Palestras de divulgação científica 5

Tipo Impacto Esperado
Ciência 1) Produção de material científico para servir como referência dos estudos sobre

linguagem na fronteira; 2) Elaboração e manutenção de site com a apresentação do
projeto e disponibilização do banco de dados sobre linguagem e fronteira;

Tecnologia Produção de Glossário (impresso e online) de Palavras Faladas na Fronteira Oeste do
Brasil

Impactos Esperados

Item Capital/Custeio Quantidade Valor Unitário Valor Total Descrição / Justificativa
CUSTEIO 4 12.000,00 48.000,00

ORÇAMENTO

Destino Modalidade Quantidade de bolsistas
Brasil Pós-Doutorado 2

BOLSAS

Plano de Trabalho Ano 1 (2022) Data início 01/09/2022 Data Término 31/12/2022

Atividade Data início Data Término
Participação dos recém
doutores como bolsistas de
pós-doutorado no Projeto

01/09/2022 31/12/2022

Definição do planejamento e
seu encaminhamento para
execução do Projeto no
Período proposto para sua
realização

01/09/2022 30/09/2022

Levantamento e aquisição
de material teórico para
fundamentação dos estudos
bem como de materiais
para o desenvolvimento das
pesquisas do Projeto

01/10/2022 31/12/2022

Levantamento do Material
Linguístico e Historiográfico
da fronteira Oeste do Brasil

01/10/2022 30/12/2022

Criação da página web do
Projeto 01/10/2022 31/12/2022

PLANOS DE TRABALHO
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Plano de Trabalho Ano 2 (2023) Data início 01/01/2023 Data Término 31/12/2023

Atividade Data início Data Término
Manutenção de página
virtual do Projeto 01/01/2023 31/12/2023

Participação dos recém
doutores como bolsistas de
pós-doutorado no Projeto

01/01/2023 31/12/2023

Organização de grupos de
estudo (docentes e
discentes)

02/02/2023 28/02/2023

Preparação para ida a
campo coletar dados; Coleta
de dados (Pesquisa de
campo)

01/03/2023 31/05/2023

Realização do Workshop
sobre tratamento de dados
linguísticos

01/05/2023 31/05/2023

Tratamento dos dados
coletados 01/06/2023 31/07/2023

Seminário de Estudos
Linguísticos entre
mestrandos e doutorandos
do PPGL/UNEMAT

01/08/2023 31/08/2023

Encontros com
pesquisadores do Projeto e
convidados para
apresentação e discussão
dos dados coletados para
encaminhamentos teóricos
e metodológicos
(intercâmbios entre IES)

01/08/2023 30/09/2023

Definição de estratégias
para desenvolver a
produção científica.
Produção de artigos
científicos visando
publicação em periódicos e
no primeiro E-book do
Projeto

11/09/2023 31/12/2023

Ciclo de Palestras: “Línguas
de fronteira: variação e
mudança”

02/10/2023 31/10/2023



83811826972/PDPG-POSDOC2164472P Emitido em: 02/05/2022 11:30

Versão do Relatório: 0.114.0 11 de 13

Reunião com o grupo de
professores e bolsistas para
estudos e discussões de
materiais de referencial
teórico e analítico para a
produção de artigos
científicos.

01/11/2023 30/11/2023

Plano de Trabalho Ano 3 (2024) Data início 01/01/2024 Data Término 31/12/2024

Atividade Data início Data Término
Manutenção de página
virtual do Projeto 01/01/2024 31/12/2024

Produção de material
analítico para apresentação
e discussão em eventos
nacionais e/ou
internacionais

01/01/2024 31/03/2024

Participação dos recém
doutores como bolsistas de
pós-doutorado no Projeto

01/01/2024 31/12/2024

Levantamento de material
coletado para organização
de Glossário da Fronteira
Oeste

05/02/2024 31/05/2024

Apresentação de resultados
parciais em eventos
nacionais e/ou
internacionais

01/03/2024 31/12/2024

Oficina sobre “Como coletar
dados linguísticos na
fronteira Brasil-Bolívia”

01/05/2024 31/05/2024

Lançamento do 1º E-Book
do Projeto (coletânea de
artigos com resultados
parciais e com a textos de
pesquisadores convidados)

01/06/2024 30/06/2024

Definição de estratégias
para desenvolver a
produção científica
(elaboração dos livros com
os trabalhos desenvolvidos)
para o ano de 2025.

01/07/2024 31/08/2024

Seminário de Estudos
Linguísticos entre
mestrandos e doutorandos
do PPGL/UNEMAT

01/09/2024 30/09/2024
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Ciclo de Palestras: A relação
língua-linguagem na
Fronteira

01/09/2024 30/09/2024

Encontros com
pesquisadores do Projeto e
convidados para
apresentação e discussão
de atividades do Projeto
(Intercâmbios entre as IES
parceiras)

01/09/2024 31/12/2024

Produção científica visando
a publicação do segundo E-
Book e do livro impresso
com os resultados finais das
pesquisas desenvolvidas

01/10/2024 31/12/2024

Plano de Trabalho Ano 4 (2025) Data início 01/01/2025 Data Término 31/12/2025

Atividade Data início Data Término
Participação dos recém
doutores como bolsistas de
pós-doutorado no Projeto

01/01/2025 31/12/2025

Apresentação de resultados
parciais em eventos
nacionais e/ou
internacionais

01/01/2025 31/12/2025

Manutenção de página
virtual do Projeto 01/01/2025 31/12/2025

Lançamento do 2º E-Book
do Projeto (coletânea de
artigos com resultados
parciais e com a textos de
pesquisadores convidados)

01/05/2025 31/05/2025

Seminário de Estudos
Linguísticos entre
mestrandos e doutorandos
do PPGL/UNEMAT

01/05/2025 31/05/2025

Minicurso: “Roteiro para
uma pesquisa em
Dialetologia
Pluridimensional e
Relacional na fronteira”

01/06/2025 30/06/2025

Apresentação dos
resultados finais da
pesquisa em eventos
nacionais e/ou
internacionais

01/06/2025 31/12/2025
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Ciclo de Palestras:
“Identidade, Fronteira e
Sentidos”

01/09/2025 30/09/2025

Lançamento do Glossário da
Fronteira Oeste do Brasil 01/09/2025 31/10/2025

Lançamento do Livro
impresso do Projeto 01/09/2025 30/09/2025

Produção de Relatório Final
do Projeto 01/10/2025 10/12/2025

Ciclo de Palestras com os
resultados finais das
pesquisas desenvolvidas no
Projeto

01/10/2025 31/10/2025

Entrega de Relatório Final
do Projeto e prestação de
contas

10/12/2025 31/12/2025

Descrição Tipo Data

Termo Anuencia PPGL - UNEMAT.pdf Termo de Anuência do Dirigente Máximo da
Instituição 02/05/2022 11:29:44

Currículo Lattes - Silvia Nunes.pdf Currículo Lattes 29/04/2022 18:59:21

Portaria Silvia PPGL174_2022.pdf Termo/Documento que comprove a duração do
mandato do Coordenador de Pós-Graduação 29/04/2022 18:45:22

ANEXOS

A sua cor ou raça é (Classificação de acordo com Censo Demográfico
de 2010 do IBGE): Branca

É portador de necessidades especiais (PNE) ? Não
Você exerce alguma atividade remunerada? Não

Qual é a renda mensal de seu domicílio(familiar)? De 14 salários mínimos
até 20 salários mínimos

Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a Formação
Anterior?

Todo ou a maior parte em
escola pública

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/83811826972/PDPG-POSDOC2164472P/participantes/proponente/informacoes-documentos/589478/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/83811826972/PDPG-POSDOC2164472P/participantes/proponente/informacoes-documentos/586911/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/83811826972/PDPG-POSDOC2164472P/participantes/proponente/informacoes-documentos/586907/download
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