
3.3.1. Internacionalização 

 

1) Atividades de Pesquisa 

 

a. Projetos financiados por agências e/ou organismos estrangeiros 

Arrolam-se a seguir os cinco projetos de pesquisa com participantes do Programa que 

obtiveram financiamento total ou parcial do exterior durante o quadriênio. Seus detalhes 

podem ser encontrados no anexo “Projetos internacionais”. 

 

- A cross-linguistic investigation of the role of number and gender in nominal expressions 

- Fundamentação simbólica do léxico dicionarizado 

- Ethnolinguistic Variation and Change: Coordinating Production and Perception 

- Projeto “Contato e Mudança Linguística no Alto Rio Negro” 

- Projeto “Cross- and micro-linguistic variation in the TAME domain: the use and interpretation 

of simple and progressive tenses across some Romance varieties.  

 

b. Projetos de pesquisa em parceria com equipe de instituições estrangeiras 

Além da participação em projetos de pesquisa com financiamento externo, o Programa conta 

também com um expressivo número de convênios (12) de colaboração internacional vigentes 

no quadriênio. Os detalhes podem ser encontrados no link 

http://linguistica.fflch.usp.br/pos/convenios-vigentes. Listamos aqui apenas seus nomes e 

instituições: 

 

-Convênio com o Laboratoire d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage, 

Universidade de Paris 7, França.  

-Convênio com a Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Universitsitatea (Espanha).  

-Convênio com o Instituto Statale per Sordi di Roma (Itália).  

-Convênio com o projeto Interuniversidades: Universidade de Copenhague (Dinamarca), 

Universidade de Witwatersrand (África do Sul) e Universidade de São Paulo.  

-Convênio CAPES-NUFFIC, Holanda (encerrado). 

-Convênio com o Centre de Recherches Sémiotiques, Universidades de Paris e Limoges 

(França).  

-Convênio com o Centro de Estudos Brasileiros, Universidade de Vigo (Espanha).  

-Convênio com a Universität Bayreuth (Alemanha).  



-Convênio com a equipe de Semiótica e Retórica da Faculté de Philosophie et Lettres, 

Université de Liège (Bélgica).  

-Convênio com a Universidad Nacional Autónoma de México (México).  

-Convênio com a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (Portugal).  

-Convênio com a Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda). 

 

c. Projetos de pesquisa do Programa sediados e/ou coordenados em instituições estrangeiras 

São três os projetos sediados em instituições estrangeiras e com participação de nossos 

docentes. Seus detalhes estão descritos no anexo “Projetos Internacionais”.  

 

- Ethnolinguistic Variation and Change: Coordinating Production and Perception; 

- Fundamentação simbólica do léxico dicionarizado; 

- Toward a Global Geography of Languages: Mapping Ameridian, African and Asian Languages 

through Portuguese in Early Modernity (16th-18th centuries) = GEOLANG. 

 


