
 
 

 

PLANO DE TRABALHO 

Biênio julho 2014 / junho 2016 

 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Dóris de Arruda C. da Cunha (UNICAP/UFPE/CNPq) 

Vice Coordenador: Prof. Dr. Pedro Farias Francelino (UFPB) 

 

 

Este Plano de Trabalho, elaborado com base em discussões tecidas 

durante a reunião de encerramento do XXIX Encontro Nacional da ANPOLL, 

em junho de 2014, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e 

posteriormente por email entre os membros do GT, prevê os seguintes 

encaminhamentos:  

 

I. Manutenção das atuais linhas de pesquisa do GT 

 

1. Análise dialógica do discurso: fundamentos teóricos e metodológicos 

do verbal e do verbo-visual 

2. Diálogo entre a perspectiva bakhtiniana e outras abordagens 

3. Estudo, tradução e divulgação de textos de Bakhtin e o Círculo 

 

 

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

encontros:  

 

Contribuições dos escritos de Bakhtin, Medevedev e Volochinov para 

os estudos das linguagens verbal e verbo-visual e da tradução e para o 

ensino. Os membros do GT enviarão, à coordenação e aos demais colegas, 

até setembro de 2014, uma proposta de trabalho que contemple as 

pesquisas previstas para o biênio.  

 

 



III. Página do GT Estudos Bakhtinianos 

 

A página do GT, hospedada no sítio 

www.linguagemememoria.com.br, manterá as informações nele contidas, 

ampliadas com links para grupos de pesquisa coordenados e/ou integrados 

por membros do GT.  

 

IV. Realização da Reunião Anual de Trabalho 

 

A reunião ocorrerá em 2015, durante evento nacional a ser definido, 

a fim de se discutirem as pesquisas em andamento dos membros do GT, 

em torno das Contribuições dos escritos de Bakhtin, Medevedev e 

Volochinov para os estudos das linguagens verbal, verbo-visual, da 

tradução e para o ensino. 

 

V. Divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e contato entre os 

integrantes do GT. 

 

VI. Construção de um espaço virtual para interação mais sistemática e 
contínua entre os membros da GT. 

VII. Realização do Encontro Nacional da ANPOLL,  

 

Preparação do Encontro Nacional da ANPOLL, a realizar-se na 

Unicamp (Campinas/SP) em 2016, do qual participarão os membros 

integrados ao GT. O formato do Encontro será o mesmo adotado no último 

encontro do GT (XXIX ENANPOLL), decidido pelo conjunto dos 

pesquisadores, que privilegiou o debate de resultados individuais de 

pesquisa, enviados por email, previamente, em forma de resumo 

expandido. 

 

 

VIII. Cronograma – Biênio 2014/2016 

 

Período Atividades 

 

Julho-dezembro 2014 

 

Discussão e planejamento das atividades propostas 

neste plano. 

Participação em possível reunião extraordinária da 

ANPOLL em novembro de 2014 

 

Janeiro-julho 2015 

 

Organização do Encontro do GT em 2015. 

Participação dos coordenadores no XXX Encontro da 



ANPOLL (2015, Unicamp, Campinas-SP).  

 

Agosto-dezembro 

2015 

 

Divulgação de publicações ligadas aos estudos 

dialógicos, realizadas por membros do GT. 

 

Janeiro-junho 2016 

 

Organização das apresentações do 4.º Encontro do 

GT Estudos Bakhtinianos, a realizar-se no XXXI 

Encontro Nacional da ANPOLL. 

Elaboração de relatório final da gestão. 

 

 

Recife, João Pessoa, agosto de 2014 

 

Dóris de Arruda C. da Cunha  

Pedro Farias Francelino 

 

 


