
Η Φερνάντα Λέμος ντε Λίμα είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας και 

Θεωρίας της λογοτεχνίας  στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας  του Ρίο ντε Τζανέιρο (Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro - UERJ). Μέχρι σήμερα , έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο την 

Ελληνική Γλώσσα και την διδασκαλία της, καθώς και ελληνική λογοτεχνία. Σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο διδάσκει   στο Πανεπιστήμιο της  Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο και στο 

Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο.  Είναι διευθύντρια του Ελεύθερου 

Προγράμματος Νέων Ελληνικών Σπουδών στο UERJ.   Έχει γράψει ένα βιβλίο για την 

διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο "Σκεφτόμαστε Ελληνικά,  μέθοδος νεών 

ελληνικών" και έχει παρουσιάσει μελέτες στην αρχαία και  την  νέα ελληνική γλώσσα και 

λογοτεχνία. Το 2017 δημοσίευσε: «Ο ελληνικός πολιτισμός ανά γλώσσα: Ένα πανόραμα της 

διδασκαλίας των Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας» 

Στο : Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη (επιμ.) Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ. Από την 

αρχαιότητα έως σήμερα. Αθήνα: Gutenberg, και είναι υπό δημοσίευση το: «Η ελληνική 

γλώσσα και η διδασκαλία της». Στο e-book Πρακτικά Ελληνοβραζιλιάνικου Συμποσίου 

(30/11/16), Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Ρίο Ντε Τζανέιρο/ Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Τομέας Ελληνικών Σπουδών -Ιnstituto de Letras- και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών). Είναι συγγραφέας και επιμελήτρια δεκατεσσάρων 

βιβλίων στην Βραζιλία. 

Πρόεδρος και εισηγήτρια σε διεθνή και βραζιλιάνικα συνέδρια και συμπόσια. Το 2016 

παρουσίασε  εισήγηση με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα σήμερα και η διάδοσή της στη Βραζιλία», 

στο πλαίσιο του 2ου Θερινού Πανεπιστημίου, «Ελληνική Γλώσσα: Ανάδειξη εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών δράσεων» (με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, 

του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Π.Τ.Ν., της Ορθόδοξου Ακαδημίας Κρήτης, Χανιά (Κολυμπάρι) 

16-22/8). Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων/συμποσίων για τη νέα ελληνική 

γλώσσα. Το 2016 ήταν μέλος επιστημονικής επιτροπής Ελληνοβραζιλιάνικου Συμποσίου 

(30/11/16,  στο Πανεπιστήμιο του Ρίο Ντε Τζανέιρο/Universidadedo Estado do Rio de Janeiro), 

οργανωμένου από το Τομέα Ελληνικών Σπουδών (Instituto de Letras) και το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ήταν μέλος επιστημονικής επιτροπής του  

2ου Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» οργανωμένου από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην Άνδρο (10-16/7/16) και στην Κρήτη (16-23/8/16) και του 3ου 

Θερινού Πανεπιστημίου,  «Η λογοκρισία απέναντι στον λόγο και την κρίση», οργανομένου 

από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Άνδρο (9-16/7/17). 

Είναι καλλιτέχνιδα και σπουδάζει εικαστικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Ρίο 

ντε Τζανέιρο. Το Ιούλιο του 2019 παρουσίασε καλλιτεχνική δράση με τίτλο “ποιος είναι ο 

άλλος” με έργα από βραζιλιάνες καλλιτέχνιδες στη Σύρο. Το Νοἐμβριο θα παρουσιάσει έργο 

της στο Efêmera, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 


