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A Profa. Dra. Camila Beraldo Ludovice, docente do Programa e líder do GEBGE - Grupo de 

Estudos Bakhtinianos dos Gêneros do Discurso (UNIFRAN/CNPq), apresentou a comunicação 

oral “Relações dialógicas e autoria: uma análise de dissertações de mestrado”, relacionada 

com sua pesquisa de pós-doutorado em curso na USP de Ribeirão Preto. O aluno Caio Gomes 

Ribeiro, também do GEBGE, participou com a comunicação “Uma análise dialógica da 

transgressão do feminino em Alice no país das maravilhas”. 

Os pesquisadores do Actantes (UNIFRAN/CNPq) participaram com várias comunicações: a 

aluna Ana Maria Abdul Ahad fez a comunicação do seu trabalho “Ação, paixão e cognição em 

Exílio, de Milton Hatoum – uma leitura semiótica”,   em parceria com sua orientadora, Profa. 

Dra. Vera Abriata. Luiz Henrique Pereira apresentou  o trabalho “Paixão e valores em ‘I should 

have known better’ e ‘Menina linda’: uma leitura semiótica”; Tárcia Caires Saad, sua pesquisa 

“As relações polêmico-contratuais entre o ator Jesus Cristo e o ator Deus em O Evangelho 

segundo Jesus Cristo, de José Saramago; a aluna Flávia Furlan Granato e a Profa. Dra. Naiá Sadi 

Câmara apresentaram a pesquisa “O MEC no ambiente digital: novas formas de interação”; a 

Profa. Dra. Eliane Soares de Lima apresentou a comunicação “A análise da dimensão passional 

do discurso na perspectiva da Semiótica”, tema de seu projeto de pesquisa no Programa de 

Mestrado em Linguística da Unifran e que vem sendo tratado regularmente nos encontros 

quinzenais do grupo Actantes. 

As líderes do GTeDi, Profa. Dra. Marília Giselda Rodrigues e Profa. Dra. Luciana Carmona Garcia 

Manzano, mais a pesquisadora do grupo e docente colaboradora do Programa de Mestrado 

em Linguística, Profa. Dra. Aline de Azevedo Fernandes Bocchi (PNPD/Capes) apresentaram 

cada qual suas pesquisas em comunicações orais individuais e acompanharam alunos 

orientados por elas: Fernanda Bufoni, “O jornalismo e as relações de poder”; Graciela Teixeira 

Assed da Silva, “Corpo e discurso. Um estudo sobre o filme Cinderella”; Isaac D’Leon de 

Almeida, “O discurso da publicidade brasileira contemporânea. Uma análise da construção da 

imagem do negro”; Marcelo Henrique da Silva, “Os embreantes paratópicos em ‘Morte e vida 

severina’. Uma análise da literatura da perspectiva da AD” e Talita de Carvalho Guiraldelli, 

“Uma análise interdiscursiva da fórmula ‘globalização’ nos cadernos do professor de Geografia 

do Estado de São Paulo”. 

 


