
 

PLANO DE TRABALHO 
Biênio julho 2018 a junho 2020 

 

Coordenador: Prof. Dr. Ernani Cesar de Freitas (UPF/FEEVALE) 
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Poliana Coeli Costa Arantes (UERJ) 

 

Este GT, criado em 2006, surgiu da necessidade de reunir, no âmbito da ANPOLL, 

pesquisadores cujo campo de investigação está voltado para a problematização, sob a 

perspectiva enunciativo-discursiva, de questões concernentes ao trabalho. As 

atividades propostas, previstas para o biênio 2018-2020, são apresentadas na 

sequência. 

I. Manutenção das linhas de pesquisas do GT 

1. Estudo das práticas de linguagem que se fazem presentes no interior de uma 
situação de trabalho;  
2. Estudo dos discursos produzidos por diferentes interlocutores nos quais o tema 
trabalho é relevante;  
3. Estudo de práticas discursivas de variadas esferas de atividade (midiática, 

cultural, acadêmica etc.). 

II. Proposição de tema de estudo/pesquisa/debate previsto para os próximos encontros 

 Os membros do GT enviarão à coordenação e aos demais integrantes, até 

março de 2017, proposta(s) de trabalho que contemple temática(s) possível(is) de 

sere(m) trabalhada(s)/discutida(s) durante o biênio. Um dos temas é o que diz respeito 

ao nome/ denominação do GT. 

III. Publicação de livro Linguagem, enunciação e trabalho, proposta pelos professores 

Prof. Dr. Bruno Rêgo Deusdará Rodrigues e Profa. Dra. Fátima Cristina da Costa Pessoa  

IV. Participação de integrantes do GT em bancas via vídeo conferência, visando 

interação mais sistemática e contínua entre os membros do GT.  

V. Possibilidade de organização de evento acadêmico na UERJ (Seminário), relativo a 

temáticas do GT. 

VI. Organização e publicação de dossiê temático (artigos) em revista Qualis B1. 

http://anpoll.org.br/gt/linguagem-enunciacao-e-trabalho/


VII. Divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e contato entre os integrantes do 

GT. 

VIII. Cronograma de atividades: 

Período Atividades 

julho/2018-março/2019 Discussão e planejamento das atividades 
propostas neste Plano. 
Revisão das ações previstas neste 
Planejamento inicial. 

julho/2018-abril/2019 Organização de um livro intitulado 
Linguagem, Enunciação e Trabalho (título 
provisório). Previsão de publicação e 
divulgação: junho-julho/2019. 

novembro/2018-janeiro/2020 Organização e publicação de dossiê 
temático em revista Qualis B1, vinculada 
a Programa de Pós-Graduação em Letras. 

janeiro-julho/2019 Participação do Coordenador do GT no 
evento ENANPOLL/2019. 

janeiro-setembro/2019 Organização de evento que aborde 
temáticas afins ao GT, na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Previsão de 
realização: setembro/2019. 

março/2019-junho/2020 Participação de integrantes do GT em 
bancas de mestrado e de doutorado, com 
temáticas afins ao GT, na modalidade 
videoconferência. 

janeiro-junho/2020 Organização da reunião do GT no XXXIV 
Encontro Nacional da ANPOLL – 
ENANPOLL -junho/2020.  

novembro/2018-junho/2020 Monitoramento das ações necessárias 
para cumprimento das atividades 
previstas neste Plano de Trabalho.  

novembro/2018-junho/2020 Comunicação com integrantes do GT, 
para divulgação de eventos, publicações e 
notícias de interesse.  

Janeiro-junho/2020 Elaboração do relatório final da gestão do 
GT. 

 

Passo Fundo/Rio de Janeiro, outubro de 2018. 

 

Ernani Cesar de Freitas (UPF/FEEVALE) 

Poliana Coeli Costa Arantes (UERJ) 


