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Workshop da parceria financiada pela Leverhulme Trust
Universidade Nacional Timor Lorosa'e
Metodologias de investigação em sociolinguística e suas aplicações
Horário

Palestrantes e moderadores

9.00-9.30

Membros da parceria e alunos
da UNTL

9.30-10.00

Tópico

Local

Inscrições e entrega de material

Auditório

Prof. Doutor Benjamim de
Araújo e Côrte-Real

Sessão de abertura

Auditório

10.00-10.45

Prof. Doutora Marilyn MartinJones

Inclusão das vozes dos participantes nas narrativas de investigação

Auditório

10.45-11.15

PAUSA

11.15-12.00

Dra Danielle Boon & Dra
Jeanne Kurvers

Uso de metodologias mistas na investigação em literacia de adultos

Auditório

12.00-12.45

Dr Francesco Goglia and Dra
Susana Afonso

12.45-2.00

ALMOÇO

Investigação sociolinguística em comunidades diaspóricas

Auditório
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2.00-2.30

Dr Estêvão Cabral

Formação dos grupos e motivação para o trabalho em grupo

Auditório

Discussão em grupo sobre metodologias e desenho de investigação.

2.30-3.30

Os grupos de trabalho serão formados de acordo com os diferentes interesses de investigação. Cada grupo
discutirá várias metodologias de investigação e completará uma tabela cujo objetivo é a conciencialização de
metodologias e de desenho de investigação. Os porta-vozes dos grupos resumirão a discussão dos seus
respetivos grupos. A cada grupo serão fornecidas linhas de discussão e uma ficha de trabalho para
completar.

Auditório e salas de aula

Os palestrantes e moderadores estarão ao dispor dos grupos para auxiliar a discussão, com recurso aos
intérpretes, quando necessário.
3.30-3.45

PAUSA

3.45-4.45

Dr Estêvão Cabral

Resumo da discussão em cada grupo de trabalho pelos respetivos portavozes e conclusões finais pelo moderador

Auditório

Avaliação do workshop
4.45-5.00

Prof. Doutor Benjamim de
Araújo e Côrte-Real

Encerramento do workshop

Financiamento:

Auditório

