
I Seminário NUPLID: Convergências entre literatura e 
informática 

16 e 17 de abril de 2012 - UFPI / CCHL / VIDEO 2 
 

PROGRAMAÇAO 
16/04: 
9:00 – Abertura: prof. Saulo Cunha de Serpa Brandão (UFPI) 

9:15 – Chat presencial com prof. Alckmar Luiz dos Santos (UFSC) 

10:15 – intervalo 

10:30 – Palestra: Do hipertexto impresso à hiperficção eletrônica ou, da 

querela/paquera entre informática e literatura – prof. Cláudio Augusto 
Carvalho Moura (UFPI) 

15:00 – Comunicações (Mestrandos e/ou pesquisadores PIBIC NUPLID) 

• Samara Liz Silva Machado 
1. Estudo lexicométrico e estilométrico dos poemas de Fernando 

Pessoa e seus heterônimos 

2. Estilometria informática: verificação estatística de estilos de época 

(arcadismo). 

• Diêgo Meireles de Paiva 

1. Estilometria Informática: verificação estatística de estilos de época 

(Simbolismo) 

2. H. Dobal e a poesia modernista brasileira: correlações estilométricas 

16:30 – intervalo 

16:45 – Pesquisadores PIBIC NUPLID e/ou mestrandos (continuação) 

• Lívia Guimarães da Silva 
1. Neobarroco no Brasil: suas características e representantes 

2. Amadurecimento das visões de amor na poesia de Augusto dos 

Anjos: estudo estilométrico 

• Valdirene Rosa da Silva Melo 

1. Entre daimones, kosmos e rituais compulsivos: a alegoria no 

romance Sombras de reis barbudos, de José J. Veiga 

• João Phillippe Lima 
1.  A solidão do conhecimento: ciência e tecnologia em Cem anos de 

solidão 



17/04: 
9:00 – Chat presencial com prof. Tânia Regina Oliveira Ramos  
10:00 – intervalo 

10:15 – Palestra: Mulheres escritoras na interface entre literatura e história  - 

prof. Olivia Candeia Rocha (UFPI) 

11:15 – Palestra: A performance como fuga da virtualidade – prof. Tiago 
Barbosa Souza (UFPI) 

15:00 – Comunicações (bolsistas NUPLID: PIBIC e ICV) 

• Caroline Rodrigues Gomes 

Neobarroco latino-americano: suas características e 

representantes 

• João Alexandre Ferreira Ramos 
Implicações sobre o uso do e-board em sala de aula a partir da ótica 

do professor de ESL 

• Ágnes Ravany de Sousa Meneses e Deislândia de Sousa 
Silva  
Morfologia do conto online: estudo por amostragem da produção 

literária disponível no site Recanto das Letras 

16:30 - intervalo 

• Honácio Braga de Araújo 

Creative Commons: para entender as licenças criativas e a 

proteção aos direitos do autor na internet brasileira 

• Shisleny Machado Lopes 

O Pós-Modernismo Norte-Americano: suas características e 

representantes 

• Karinne Neo 

           Construção de simulacro de ambiente de leitura em meio digital 

• Eduarda Trindade 
Ambiente de leitura de literatura em ambiente digital 

 

19:00 – Lançamento do livro: Na trilha do hipertexto: Ítalo Calvino e As 

cidades invisíveis -  prof. Cláudio Augusto Carvalho Moura 


