
	
	
	

 
 
 

XXXIII ENANPOLL 
ENCONTRO DO GT DE PSICOLINGUÍSTICA 

UFMT - CUIABÁ 27-29 DE JUNHO DE 2018 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
28 de junho – Quinta-feira  
 
08:00-08:10 – Boas vindas  
 
08:10-08:45 – Palestra de abertura 
Psicolinguística, Educação e Democracia 
Marcus Maia (UFRJ)  
 
08:45-09:00 – Debate  
 
09:00-10:15 – Mesa 1:Inter-GTs 
Linguagem, cognição e educação 
Letícia Maria Sicuro Corrêa (PUCRJ) – GT de Psicolinguística 
Rosângela Gabriel (USC) – GT de Linguagem e Cognição  
Elidea Bernardino (UFMG) – GT de Libras 
Eloísa Pilatti (UnB) – GT de Teoria da Gramática 
10:15-10:30 – Debate 
 
10:30-11:00 – Pausa para o café  
 
11:00-11:55 – Mesa 2 
Psicolinguística na escola: leitura, escrita e formação de professores 
Ana Ruth Moresco Miranda (UFPEL)  
Evangelina Maria Brito de Faria (UFPb)   
Vera Pereira (PUCRS) 
11:55-12:05 – Debate 
 
12:05-12:50 – Mesa 3 
Psicolinguística na escola: bilinguismo e multilinguismo 
Elena Preuss (UFG)  
Ricardo Augusto de Souza (UFMG)  
Augusto Buchweitz (PUCRS) 
12:50-13:00 – Debate  
 
 

 
 
 
 

SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO PARA OS/AS  
COORDENADORE(A)S DE GTS 

 
 

CaríssimXs, como é do conhecimento de todos, no período de 27 a 29 de junho deste 

ano, realizaremos na UFMT em Cuiabá, o XXXIII ENANPOLL, nesse sentido 

passamos a vocês algumas sugestões de encaminhamentos para o recebimento e 

avaliação dos resumos dos trabalhos que serão apresentados em seus GTs durante o 

evento. 

A) Cada coordenador(a) deverá sugerir aos seus integrantes qual o melhor formato 

de apresentação dos trabalhos, que poderá ser comunicação (individual ou em 

co-autoria) ou pôster (individual ou em co-autoria); 

B) Cada coordenador(a) estabelecerá juntamente com os membros de seu GT quais 

serão critérios adotados para a seleção dos trabalhos. Por exemplo, se 

mestrandos ou doutorandos, com ou sem co-autoria de um doutor podem 

apresentar trabalho; 

C) Cada coordenador(a) ficará responsável por estabelecer qual será o tempo de 

apresentação e debate dos trabalhos. Para tal deve considerar que na 

programação do ENANPOLL teremos ao longo dos três dias do evento 09 horas 

destinadas a apresentação dos trabalhos. A depender do número de trabalhos, a 

coordenação do GT poderá utilizar os três dias (nove horas) ou não; 

D) Cada coordenador(a) de GT deverá comunicar aos membros de seu GT sobre os 

prazos de envio dos resumos (01/02/2018 a 15/03/2018), bem como do de envio 

das cartas de aceite (de 16/03/2018 a 30/03/2018); 

E) Os resumos das apresentações deverão ter no máximo 250 palavras, seguidas de 

03 palavras-chave. Lembramos que cada GT poderá estabelecer se os 

proponentes deverão explicitar em seus resumos a linha o trabalho na qual se 

inscrevem ou não. Até 31/01/2018, os coordenadores dos GT receberão da 

Secretaria da ANPOLL um template para a elaboração dos resumos que deverá 

ser encaminhado aos integrantes dos seus GT; 



 
29 de junho de 2018 – Sexta-feira 
 
08:00-09:00 –  Sessão de pôsteres I 
 
09:00-10:15 – Mesa 4 
A psicolinguística perante os desafios da área de Linguística e Literatura 
Érica Rodrigues (PUCRJ) 
Cristina Name (UFJF) 
José Ferrari Neto (UFPb) e  Márcio Leitão (UFPb)  
10:15-10:30 – Debate 
 
10:30-11:00 – Pausa para café 
 
11:00-12:00 – Sessão de pôsteres II 
 
12:00-13:00 – Reunião do GT: relatório da gestão, eleição da coordenação, eleição do 
tema para o próximo biênio, eventos, publicações e encaminhamentos 
 


