
 

 

Maringá, 25 de junho de 2019 

 

 

TERCEIRA CIRCULAR 

 

O GT Estudos Discursivos Foucaultianos da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Letras e Linguística (Anpoll), o Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) e o 

Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Maringá (UEM) realizam, 

nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2019, o evento “(RE)LER A ARQUEOLOGIA DO 

SABER HOJE NOS ESTUDOS DISCURSIVOS DA LINGUAGEM: 50 ANOS”. 

 

O evento recebe as submissões de trabalhos até 1º de agosto de 2019. A comissão 

organizadora informa, nesta circular, a programação com pesquisadores/as convidados/as já 

confirmados/as. Também inclui a data e o horário da abertura oficial, das mesas-redondas e dos 

simpósios. Os/as convidados/as são oriundos/as de diferentes universidades públicas do país 

que se dedicam a apreender os pressupostos teóricos e analíticos disponibilizados por Michel 

Foucault. 

 

14 de outubro 

 

Palestra de abertura (13h30) 

Presença de Michel Foucault nos estudos discursivos da linguagem 

Maria do Rosário Gregolin (UNESP, Araraquara) 

 

Mesa 1 (15h30) 

A arqueologia como proposta de análise de discursos 
Vanice Sargentini (UFSCar) 

Cleudemar Alves Ferndandes (UFU) 

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) 

Pedro Navarro (UEM) 

 

Simpósios (19h30) 

 

15 de outubro 

 

Mesa 2 (13h30) 

Discurso, poder e governo dos vivos 
Regina Baracuhy (UFPB) 

Antônio Fernandes Junior (UFU) 

Ismara Tasso (UEM) 

Adélli Bortolon Bazza (UEM) 

 

Mesa 3 (16h) 

Discurso, subjetividade e práticas de liberdade 
Nilton Milanez (UEFS) 

Denise Gabriel Witzel (Unicentro) 

Luzmara Curcino (UFSCar) 

Roselene de Fátima Coito (UEM) 

 

Simpósios (19h30) 

 



 

 

 

 

 

16 de outubro 

 

Mesa 4 (8h) 

O discurso como prática: produção de verdades e efeitos de saber-poder 
Francisco Paulo da Silva (UERN) 

Ivânia dos Santos Neves (UFPA) 

Israel de Sá (UFU) 

Daniela Polla (UEM) 

 

Mesa 5 (10h30) 

Discurso, corpo e dispositivos na sociedade de controle 
Kátia Menezes de Sousa (UFU) 

Carlos Piovezani (UFSCar) 

Amanda Braga (UFPB) 

Bruno Franceschini (UFG) 

 

Simpósios (14h) 

 

14, 15 e 16 de outubro 

 

A data de exposição dos trabalhos na modalidade PAINEL será definida conforme a 

quantidade de inscrições recebidas. Informaremos em publicação específica com o 

ensalamento dos SIMPÓSIOS. 

 

 

 

 Outras informações, bem como os processos de inscrição e submissão de trabalhos 

podem ser acompanhadas em www.facebook.com/foucaultanpoll e 

arqueologia50.wixsite.com/foucault. 

  

 

 

Prof. Dr. Pedro Navarro 

Coordenador Geral 

http://www.facebook.com/foucaultanpoll
https://arqueologia50.wixsite.com/foucault

