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“Ortografia em Ciências”
Campus da FCUL, edifício C3 

anfiteatro 3.2.15

Programa da sessão de informação e  
sensibilização sobre o Acordo Ortográfico  

da Língua Portuguesa

11h15  Receção dos participantes/Abertura da sessão

11h30   Acordo Ortográfico de 1990: o que muda e o que se mantém
  Telmo Móia – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL)

  Principais mudanças introduzidas pelo Acordo Ortográfico de 1990
  Alguns problemas na aplicação do Acordo Ortográfico de 1990
  Desafios da incorporação de estrangeirismos no sistema gráfico do 
  português
  Diferenças entre as grafias de Portugal e do Brasil após o Acordo de 1990

12h15  Questões gerais sobre ortografia
  Alina Villalva – FLUL

  A ideologia ortográfica
  Relação entre sons e grafias
  Relação entre ortografia, variação e mudança linguísticas

12h30   Normas, reformas e acordos ortográficos
  João Paulo Silvestre – FLUL

  Variação e variedades da escrita do Português
  Unificar, normalizar e ensinar: a reforma ortográfica de 1911
  As normas portuguesa e brasileira
  Um acordo internacional para a escrita dos Países de Língua Oficial  
  Portuguesa

13h00  Discussão
  As perguntas sobre ortografia, enviadas pelos participantes durante o  
  ato de inscrição e selecionadas pelos oradores, serão analisadas durante  
  este período.

13h45  Encerramento da sessão

http://www.clul.ul.pt/files/telmo_moia/tmoia_FCUL2011.pdf
http://www.clul.ul.pt/files/telmo_moia/tmoia_FCUL2011.pdf


Breve apresentação dos oradores

Alina Villalva
Linguista, com especialização em Morfologia e Léxico.
Trabalha como investigadora no Laboratório de Psicolinguística do Centro de Linguística 
da Universidade de Lisboa (CLUL) e é professora auxiliar na FLUL. Atualmente, dirige o 
Departamento de Linguística Geral e Românica (DLGR) da FLUL e o curso pós-graduado de 
especialização em Conhecimento Linguístico e Usos do Português. Para além de publicações 
especializadas (consultáveis na sua página pessoal em www.clul.ul.pt/pt/investigador/139-
alina-villalva), tem produzido trabalhos de divulgação, como os artigos consultáveis em www.
noticiasdaamadora.com.pt/nad/dossier.php?cod=ling e o livro O Essencial sobre Linguística 
(escrito em coautoria com Maria Helena Mateus).

Telmo Móia
É professor auxiliar da FLUL, onde iniciou funções em 1988 e onde tem lecionado 
disciplinas das áreas de Semântica, Linguística do Texto, Sintaxe e Léxico (além da unidade 
curricular Ortografia e Normas Ortográficas, do curso pós-graduado de especialização em 
Conhecimento Linguístico e Usos do Português). Está presentemente associado à área de 
semântica do DLGR-FLUL e do grupo Anagrama do CLUL e é diretor da licenciatura em 
Ciências da Linguagem. Tem participado em diversos projetos de investigação e divulgado 
trabalhos, principalmente no âmbito da semântica temporal e nominal. É coautor, com 
João Andrade Peres, da obra Áreas Críticas da Língua Portuguesa (1995). Página pessoal:  
http://www.clul.ul.pt/pt/investigador/93-telmo-moia.

João Paulo Silvestre
Investigador do CLUL.
Licenciado em Ensino de Português, Latim e Grego e doutorado em Linguística Portuguesa 
(Universidade de Aveiro).
Especialista em Lexicografia e Historiografia Linguística, colaborou na constituição do Corpus 
Lexicográfico do Português e na edição digital de textos gramaticais e lexicográficos.
Presentemente desenvolve o projeto de investigação “A entrada da Linguística em Portugal, 
através do legado Leite de Vasconcelos da FLUL”.
Publicou trabalhos sobre a história da ortografia portuguesa, disponíveis em: 
www.clul.ul.pt/pt/investigador/268-silvestre-joao-paulo.
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