
 
 

GT GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS  
Coordenadores: Prof. Dr. Adair Gonçalves (UFGD) – (afastado)   

Profa. Dra. Eliane G Lousada (USP) 
 

Horários 

 
GT “Gêneros Textuais/Discursivos” 

Reunião de Organização e Apresentações 
 

28 DE JUNHO 
quinta-feira 

 
8h30-10h30 

11h-13h 
 

Encontros 
dos GTs 

 
Local: a sair 

 
 
 
 

 
I – Reunião de organização 
1. Coordenação: Boas vindas. Apresentação das realizações após reunião 

no XXIX ENANPOLL (10 min.) – Plano de Trabalho da Coordenação 
2. Reunião de Negócios (a pauta será enviada em Junho/2018 e inclui o 

planejamento do X SIGET e a eleição da Coordenação para o próximo 
biênio, assim como a organização de livro desta gestão) (20 min) 
 

II – Apresentações (15 min: apresentação 10 min; perguntas 5 min): 
1. Percepções de professores de língua portuguesa da educação 

básica do triângulo mineiro quanto aos letramentos digitais – Prof. 
Dr. Acir Mario Karwoski - UFTM 

2. Políticas linguísticas relativas ao ensino escolar de prácticas 
jornalísticas na argentina y no brasil – Prof. Dr. Adair Bonini – UFSC 

3. Formando comunidade de desenvolvimento profissional para o 
trabalho didático com gêneros de texto – Profa. Dra. Ana Maria de 
Mattos Guimarães – UNISINOS 

4. Reflexões sobre  o trabalho docente com gêneros de texto: o papel 
da formação continuada – Prof. Dr. Anderson Carnin – UNISINOS 

 
INTERVALO 
 
III – Apresentações (15 min: apresentação 10 min; perguntas 5 min): 

1. Leitura e escrita acadêmica em diferentes áreas disciplinares: 
uma abordagem baseada em gêneros discursivos/textuais – 
Prof. Dr. Benedito Gomes Bezerra - UNICAP/UPE 

2. Sistemas semântico-discursivos e análise de gênero da família 
das estórias – Profa. Dra. Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) e 
Profa. Dra. Cristiane Fuzer (UFSM) 

3. Os gêneros poéticos invadem as escolas de são paulo: os 
campeonatos intra/interescolares de slams – Profa. Dra. Cynthia 
Agra de Brito Neves – UNICAMP 

4. Direitos humanos das mulheres: uma análise de acórdãos 
judiciais em casos de estupro e aborto – Profa. Dra. Debora 
Figueiredo – UFSC 

5. A pertinência da modelização de gêneros textuais na formação 
de professores – Profa. Dra. Eliana Merlin Deganutti de Barros – 



UENP 
6. Letramento acadêmico em questão: representações de alunos e 

professores e preparação para a participação na universidade – 
Profa. Dra. Eliane Gouvêa Lousada – USP 

7. As consignas de tarefas como instrumentos  organizadores dos 
gestos docentes – Profa. Dra. Elvira Lopes Nascimento - UEL e 
Edna Pagliari Brun  - PPG-UEL 
 

Debates: (15 minutos) 
 

30 DE JUNHO 
sexta feira-

feira 
 

8h30-10h30 
11h-13h00 

 
 

Encontros 
dos GTs 

 
Local: a sair 

 

 
IV – Apresentações (15 min: apresentação 10 min; perguntas 5 min): 

1. Gêneros informativos e metáforas gramaticais em materiais 
didáticos de geografia: perspectivas para um trabalho 
interdisciplinar – Profa. Dra. Francieli Matzenbacher Pinton  - UFSM 

2. Como mestrandos agem retoricamente quando propõem novas 
pesquisas – Prof. Dr. Francisco Alves Filho – UFPI 

3. Letramentos e gêneros do discurso na bncc: dos objetos às 
práticas? – Profa. Dra. Jacqueline Peixoto Barbosa - IEL/UNICAMP 

4. Os gestos de regulação na compreensão de notícias em língua 
inglesa – Profa. Dra. Lidia Stutz – UNICENTRO 

5. O artigo científico em análise: uma modelização do gênero – 
Profa. Dra. Lília Santos Abreu-Tardelli – UNESP 

6. Disciplinas de leitura e produção de textos: limites e 
possibilidades para o letramento acadêmico – Profa. Dra. Luzia 
Bueno – USF 

 
INTERVALO 

 
1. Gêneros em projetos didáticos: processos de (des)legitimação 

no discurso de licenciandos do PIBID – Profa. Dra. Márcia 
Mendonça – Unicamp 

2. Eventos de letramento no ensino de língua inglesa – Profa. Dra. 
Marta Cristina da Silva – UFJF 

3. A inter-relação gênero/gramática no ensino de línguas – Prof. Dr. 
Orlando Vian Junior – UNIFESP 

4. As contribuições dos estudos de gêneros do discurso para a 
prática de análise linguística nas aulas de língua portuguesa: 
matizes dialógicos – Prof. Dr. Rodrigo Acosta Pereira – UFSC 

5. Estudos dialógicos da linguagem: os gêneros discursivos no 
ensino de língua portuguesa – Profa. Dra. Terezinha da Conceição 
Costa-Hübes – Unioeste 

6. Proposta para uma abordagem híbrida de gênero: combinando 
as escolas suíça e brasileira do interacionismo sociodiscursivo 
e a sociorretórica – Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão – UEL 

7. Gêneros discursivos numa abordagem crítica: instrumentos de 
acesso à cultura letrada e de empoderamento – Profa. Dra. Maria 
do Socorro Oliveira – UFRN 

 
Debates: (15 minutos) 

 
 
 
Programação da ANPOLL: http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/programacao/  


