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CHAMADA DE TRABALHOS
 
 
O “I Workshop em Ultrassonografia e Estudos da Fala”, organizado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e pela Universidade Federal de Pelotas, constitui
evento a ser realizado no Brasil voltado especificamente para a aplicação da ultrassonografia 
aos estudos da fala – técnica inovadora e em expansão no país desde 2010. A utilização do 
ultrassom para a análise de dados linguísticos tem evidenciado resultados
concerne a estudos em (i) aquisição de língua materna (norma e com desvios); (ii) aquisição 
de línguas estrangeiras – sendo utilizado, inclusive, como apoio a tarefas de instrução 
explícita; (iii) descrição e análises de dados do portug
variáveis e (v) desenvolvimento de terapias de fala.
 
A programação inclui:palestra
 
 
Inscrição de trabalho para comunicação plenária
 
Serão apreciados trabalhos com resultados finais,
que incluam a utilização de equipamento de ultrassonografia como ferramenta metodológica 
para a análise de dados linguísticos.
 
Prazo limite para a inscrição: 20
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CHAMADA DE TRABALHOS 

O “I Workshop em Ultrassonografia e Estudos da Fala”, organizado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e pela Universidade Federal de Pelotas, constitui
vento a ser realizado no Brasil voltado especificamente para a aplicação da ultrassonografia 

técnica inovadora e em expansão no país desde 2010. A utilização do 
ultrassom para a análise de dados linguísticos tem evidenciado resultados promissores no que 
concerne a estudos em (i) aquisição de língua materna (norma e com desvios); (ii) aquisição 

sendo utilizado, inclusive, como apoio a tarefas de instrução 
explícita; (iii) descrição e análises de dados do português; (iv) descrição e análise de dados 
variáveis e (v) desenvolvimento de terapias de fala. 

palestra, comunicações plenárias e curso. 

comunicação plenária 

Serão apreciados trabalhos com resultados finais, parciais, bem como projetos de pesquisa 
que incluam a utilização de equipamento de ultrassonografia como ferramenta metodológica 
para a análise de dados linguísticos. 

20 de outubro de 2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

GRADUAÇÃO EM INGLÊS 
LABORATÓRIO DE FONÉTICA APLICADA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
GRADUAÇÃO EM LETRAS 

DA LINGUAGEM ORAL 

AFIA  

O “I Workshop em Ultrassonografia e Estudos da Fala”, organizado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina e pela Universidade Federal de Pelotas, constitui-se no primeiro 
vento a ser realizado no Brasil voltado especificamente para a aplicação da ultrassonografia 

técnica inovadora e em expansão no país desde 2010. A utilização do 
promissores no que 

concerne a estudos em (i) aquisição de língua materna (norma e com desvios); (ii) aquisição 
sendo utilizado, inclusive, como apoio a tarefas de instrução 

uês; (iv) descrição e análise de dados 

parciais, bem como projetos de pesquisa 
que incluam a utilização de equipamento de ultrassonografia como ferramenta metodológica 



 
Envio do aceite: 25 de outubro de 2017 
 
O resumo deve ser enviado por e-mail–iwusef@gmail.com - em arquivo pdf ou doc, com a 
seguinte formatação: 
 
- mínimo de 300 e máximo de 500 palavras- com título, nome e sobrenome do autor,vínculo 
institucional, e-mail (Times New Roman, corpo 12, espaço simples). 
 
 
Inscrição no evento 
 
Com apresentação de trabalho: R$70,00 
Ouvinte: R$20,00 
Curso – Articulate Assistant Advanced – AAA módulo avançado (Prof. Alan Alexander 
Wrench, Queen Margareth University), 8h de duração, vagas limitadas: R$100,00 
 
Para que sua inscrição seja efetivada, enviar a ficha de inscrição para o email do evento, 
juntamente com o comprovante de depósito bancário: Banco do Brasil, agência 2030-3, conta 
16545-X. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – I WUSEF 

 

NOME:________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: _________________________________________________________ 

VÍNCULO INSTITUCIONAL: ____________________________________________ 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

MODALIDADE: 

(   ) Trabalho com resultados finais (   ) Trabalho com resultados parciais 

(   ) Projeto de pesquisa 

TÍTULO DO TRABALHO: _______________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

CEP: ____________ CIDADE: ____________________________________________  

UF: ______   TEL.: _________________  E-MAIL:____________________________ 




