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Produção	de	conhecimento,	liberdade	intelectual	e	internacionalização:		
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I	Circular	do	XXXIII	ENANPOLL	
	
A	Diretoria	da	ANPOLL	deseja	a	todos	os	profissionais	de	linguagem	do/no	Brasil	
um	ano	novo	de	muita	luta,	alegria	e	resistência	e	os	convida	para	participarem	do	
XXXIII	 ENANPOLL,	 a	 se	 realizar	 na	 cidade	 de	 Cuiabá,	 no	 Campus	 da	 UFMT,	 no	
período	 de	 27	 a	 29	 de	 junho	 de	 2018.	 Serão	 três	 dias	 de	 intensos	 debates	
sobre	Produção	 de	 conhecimento,	 liberdade	 intelectual	 e	 internacionalização	
nas	 Letras	 e	 nas	 Linguísticas.	 O	 evento	 fará	 também	 uma	 justa	 homenagem	
ao	Mestre	 Antonio	 Candido.	 Da	 programação	 (ainda	 em	 construção)	 constam	
reuniões	 de	 coordenadorxs	 de	 Programas	 de	 Pós-Graduação	 e	 de	 Grupos	 de	
Trabalho	(GT),	encontros	de	GT,	mesas	redondas,	seção	de	lançamento	de	livros	e	
de	 revistas	 e	 homenagens.	 Parafraseando	 o	 poeta	 mato-grossense	 Manoel	 de	
Barros	Que	a	importância	de	uma	coisa	há	que	ser	medida	pelo	encantamento	
que	a	coisa	produza	em	nós,	desejamos	um	bom	evento	para	todxs!		
	
Mais	 informações	 podem	 ser	 acessadas	 no	 site	 do	 evento:	
http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/		
	
	
1.	MODALIDADES	DE	PARTICIPAÇÃO	
	
COM	APRESENTAÇÃO	DE	TRABALHO	
Coordenadores	de	Programas	de	Pós-Graduação,	Professores	Coordenadores	dos	
Grupos	de	Trabalho	(GT),	Professores	membros	dos	GT	e	alunos	da	pós-graduação,	
poderão	participar	do	evento	enviando	trabalho	para	os	Coordenadores	dos	GT.		
	

OBSERVAÇÃO:	 os	 trabalhos	 poderão	 ter	 co-autoria,	 desde	
que	 todos	 os	 envolvidos	 (autores	 e	 co-autores)	
estejam	inscritos	 no	 evento	 individualmente.	 Lembramos	



 

 

que	 o	 pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 é	 por	 participante	 e	
não	por	trabalho.	Assim,	nos	trabalhos	com	co-autoria	todos	
os	 inscritos	deverão	efetuar	o	pagamento.	O	período	para	o	
preenchimento	do	formulário	on-line	e	para	o	pagamento	da	
taxa	de	inscrição	será	de	31/03/2018	a	30/04/2018.	
	

	
SEM	APRESENTAÇÃO	DE	TRABALHO	
Coordenadores	de	Programas	de	Pós-Graduação,		alunos	da	pós-graduação,	alunos	
de	 graduação,	 professores	 e	 demais	 profissionais	 que	 não	 queiram	 apresentar	
trabalho	no	evento	poderão	se	inscrever	como	ouvintes.	
	

OBSERVAÇÃO:	 o	 período	 para	 o	 preenchimento	 do	
formulário	on-line	e	para	o	pagamento	da	taxa	de	 inscrição	
será	de	31/03/2018	a	30/04/2018.	

	
	
	
2.	MODALIDADES	DE	APRESENTAÇÃO	
	
MODALIDADE	PAINEL	
São	os	Coordenadores	de	GT	que	decidem	se	em	seu	grupo	haverá	a	modalidade	
painel	 ou	 não.	 Em	 caso	 positivo,	 os	 autores	 dos	 trabalhos	 apresentados	 nessa	
modalidade	 deverão	 permanecer	 junto	 ao	 seu	 painel	 durante	 a	 sessão	 de	
apresentação.		
	

OBSERVAÇÃO:		
Sobre	 a	 confecção	 do	 painel		
a)	 No	 topo	 do	 painel,	 colocar	 título	 do	 trabalho,	 nome(s)	
do(s)	 autor(es),	 do	 orientador	 (se	 houver),	 seguido(s)	 dos	
nomes	 da	 instituição	 e	 da	 agência	 de	 fomento	 (se	 houver);	
b)	 No	 corpo	 do	 texto:	 objetivos,	 fundamentação	 teórica,	
metodologia	 do	 trabalho	 e	 referências	 bibliográficas.	
c)	O	texto	deve	ser	conciso,	mas	suficientemente	claro.	
d)	 Tipo	 e	 tamanho	 de	 letra	 do	 painel	 ficam	 a	 critério	 do	
autor.	 Sugerimos,	 entretanto,	 que	 a	 fonte	 seja	 tamanho	 28.	
e)	Pode	apresentar	figuras,	símbolos	e	cores.	As	legendas	das	
figuras	 são	 essenciais,	 devendo	 ser	 curtas	 e	 informativas.	
Para	 garantir	 melhor	 efeito	 visual,	 recomenda-se	 que	 as	
figuras	 sejam	 maiores	 do	 que	 12cm	 x	 18cm.	
f)	As	dimensões	do	painel	não	devem	ultrapassar	o	limite	de	
90cm	de	altura	por	60cm	de	largura.	
g)		Será	disponibilizado	equipamentos	de	multimídia	para	as	
apresentações	de	comunicação	oral	e	biombos	para	a	fixação	
dos	painéis.		
	

	



 

 

MODALIDADE	COMUNICAÇÃO	ORAL	
Na	modalidade	comunicação	oral,	os	trabalhos	poderão	ser	individuais	ou	em	co-
autoria.	 São	os	Coordenadores	dos	GT	que	definem	a	duração	das	apresentações	
das	 comunicações.	 A	 programação	 das	 comunicações	 orais	 de	 cada	 GT	 será	
publicada	no	site	do	evento	até	1o	de	maio	de	2018.		
	

OBSERVAÇÕES:	
a)	 	Autor	 de	 trabalho	 individual	 ou	 de	 trabalho	 em	 co-
autoria	 só	 terá	 direito	 a	 certificado	 se	 tiver	 efetuado	 sua	
inscrição	 no	 evento	 e	 efetivamente	 apresentado	 o	 trabalho	
no	horário	designado	para	sua	exposição;	
b)		NÃO	será	permitida	a	apresentação	de	trabalho	de	autor	
ausente,	e	
c)		Será	disponibilizado	equipamentos	de	multimídia	para	as	
apresentações	de	comunicação	oral.		

	
	
3.	FORMULÁRIO	ON-LINE	E	COMPROVANTE	
	
As	 inscrições	 no	 ENANPOLL	 são	 feitas	 de	 maneira	 on-line,	 por	 meio	 do	
preenchimento	do	formulário.	Para	realizar	a	sua	inscrição,	o	participante	deverá	
entrar	no	site	da	ANPOLL	-	http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/	,	no	menu	
“inscrições”,	no	item	“Formulário	on-line”	e	realizar	o	seu	cadastro.		
	
Para	que	a	inscrição	seja	validada,	o	participante	deverá	anexar	o	comprovante	de	
pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 scaneado.	 Para	 realizar	 a	 sua	 validação,	 o	
participante	 deverá	 acessar	 o	 endereço	 eletrônico:	
http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/inscricao.php	,	 informar	 o	 CPF	 e	
anexar	o	comprovante	de	pagamento.		
	
	
4.	TARIFAS	DE	INSCRIÇÃO		
	
Todos	os	participantes	deverão	preencher	o	formulário	on-line,	disponível	no	site	
do	evento,	menu	“Inscrição”,	item	“Formulário	on-line”,	e,	posteriormente,	efetuar	
o	 pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição	 referente	 a	 sua	 categoria:	 a)	
Coordenador/Representante	 de	 Programa	 de	 Pós-Graduação;	 b)	
Coordenador/Representante	de	GT;	c)	Participante	com	apresentação	de	trabalho,	
e	d)	Participante	ouvinte.		
	

Data	
Participantes	COM	
apresentação	de	

Trabalho	

Participantes	
Ouvintes	

31/03/2018	
até	

30/04/2018	
R$	200,00	 R$	100,00	



 

 

5.	INSTRUÇÕES	PARA	O	PAGAMENTO	DA	INSCRIÇÃO		
	
O	pagamento	das	inscrições	deverá	ser	realizado	por	meio	de	depósito	bancário	ou	
transferência	 bancária.	 Após	 o	 pagamento	 da	 taxa	 de	 inscrição,	 o	 participante	
deverá	 enviar	 o	 comprovante	 bancário	 scaneado	 acessando	 o	 endereço	
eletrônico:	 	http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/inscricao.php	 e	
informando	o	CPF.		
	
Favorecido:	
Associação	 Nacional	 de	 Pós-Graduação	 e	 Pesquisa	 em	 Letras	 e	 Linguística	
(ANPOLL)	
CNPJ:	78.809.530/0001-72	
	
Dados	bancários:	
Banco	Itaú:	341		
Agência:	7193	
Conta	corrente:	17300-7	
	
	
6.	DATAS	IMPORTANTES	
	
Envio	dos	Resumos:	de	01/02/18	até	22/03/2018.	
Notificação	dos	aceites	dos	trabalhos:	de	15/03/2018	até	30/03/2018.	
Preenchimentos	dos	formulários	on-line:	de	31/03/2018	até	30/04/2018	
Pagamento	das	inscrições:	de	31/03/2018	até	30/04/2018	
Programação	das	comunicações	orais	dos	GT:	1º/05/2018	
Realização	do	evento:	27/06/2018	à	29/06/2018	
	
	
7.	COMISSÃO	ORGANIZADORA	

DIRETORIA:	

Roberto	Leiser	Baronas	–	Presidente	(UFSCAr/UFMT)	
Taisir	Mahmudo	Karim	–	Vice-Presidente	(UNEMAT)	
Marinei	Almeida	–	Secretária	(UNEMAT/UFMT)	
Elias	Alves	de	Andrade	–	Tesoureiro	(UFMT)	
Danie	Marcelo	de	Jesus	–	Segundo	Secretário	(UFMT)	
Manoel	Mourivaldo	Santiago-Almeida	–	Segundo	Tesoureiro	(USP/UFMT)	
Maria	Inês	Pagliarini	Cox	–	PPGEL-UFMT;	
Lígia	Mara	Boin	Menossi	de	Araújo	–	UFSCAR;	
Júlia	Lourenço	Costa	–	FAPESP/UFSCar;	
Samuel	Ponsoni	–	UEMG;	
Paula	Camila	Mesti	–	PG/UFSCar;	
Tamires	Cristina	Bonani	Conti	–	PG/UFSCAr;	
Daniel	Mariano	–	PG/UFSCAr;	



 

 

Terezinha	Almeida	–	PG/PPGEL	–	UFMT;	
Andreia	Melo	–	PG/PPGEL	–	UFMT	

Conselho:	

1.	Estudos	Lingüísticos	

Titulares	
Heronides	M.	M.	Moura	(UFSC)	2014-2018	
Maria	das	Graças	S.	Rodrigues	(UFRN)	2014-2018	
Oto	Araújo	Vale	(UFSCar)	2016-2020	
Sebastião	Carlos	Leite	Gonçalves	(UNESP)	2016-2020	
Suplentes	
Rosângela	Hammes	(UFSC)	2014-2018	
João	Gomes	da	Silva	Neto	(UFRN)	2014-2018	
Mônica	Maria	Guimarães	Savedra	(UFF)	2014-2018	
Marcos	Luiz	Wiedemer	(UERJ	–	Suplente)	2014-2018	

2.	Estudos	Literários	

Titulares	
Andréia	Guerini	(UFSC)	2014-2018	
Sandra	Teixeira	Vasconcelos	Guardini	(USP)	2014-2018	
Fábio	Durão	(UNICAMP)	2016-2020	
Lúcia	Granja	(UNESP)	2016-2020	
Suplentes	
Walter	Carlos	Costa	(UFSC/UFC)	2014-2018	
Maria	Eulália	Ramicelli	(UFSM)	2014-2018	
Socorro	de	Fátima	Pacífico	Barbosa	(UFPB)	2014	–	2018	

COMISSÃO	CIENTÍFICA	

Profa.	Dra.	Maria	Laura	Pardo	–	UBA	–	Argentina;	
Prof.	Dr.	Dominique	Maingueneau	(Université	de	Paris	IV	–	Sorbonne);	
Prof.	Dr.	Johannes	Angermüller	–	EHESS	–	Paris	–	França;	
Prof.	Dr.	Manoel	Mourivaldo	Santiago-Almeida	–	USP/UFMT;	
Profa.	Dra.	Suzy	Lagazzi	–	UNICAMP;	
Prof.	Dr.	Eduardo	Guimarães	–	UNICAMP;	
Profa.	Dra.	Eni	Orlandi	–	UNICAMP;	
Profa.	Dra.	Gláucia	Lara	–	UFMG;	
Profa.	Dra.	Ida	Lúcia	Machado	–	UFMG;	
Prof.	Dr.	Wander	Emediato	–	UFMG;	
Prof.	Dr.	Luís	Gonzaga	Marchezan	–	UNESP;	
Profa.	Dra.	Lucia	Granja	–	UNESP;	
Prof.	Dr.	Fábio	Durão	–	UNICAMP	

	


