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Introdução 

 

Ao sermos reeleita para a Coordenação do GT de Fonética e Fonologia para o período de 2006-

2208 tínhamos o propósito de continuar nosso trabalho na consolidação e desenvolvimento do nosso 

GT e da área de Fonética e Fonologia em nosso país. 

Apesar das dificuldades inerentes a esse tipo de atividade, conseguimos manter os contatos com os 

colegas, com as Diretorias da ANPOLL, com outros GTs e com outras organizações de nossa área de 

atuação, como a ABRALIN  e o GELNE. 

Dentro do programa de trabalho a que nos propusemos desenvolver conseguimos realizar alguns 

dos objetivos e encaminhar outros, de modo que, a nosso ver, o GT se fortaleceu nesses dois últimos 
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anos. Estamos passando o GT para novos coordenadores que certamente, o farão cada vez mais 

atuante e mais forte, no âmbito dos estudos lingüísticos em nosso país. 

Ao encerrarmos nossa gestão de dois mandatos consecutivos - 2004/2006 - 2006/2008, à frente 

do GT de Fonética e Fonologia da ANPOLL, desejamos, antes de tudo, agradecer o apoio que nos 

prestaram nossos colegas de GT e as administrações da ANPOLL com as quais estivemos em contato 

nesses últimos quatro anos. Um agradecimento particular, devemos à Universidade Federal do Ceará, 

minha Universidade de origem, que não mediu esforços no apoio ao GT.  

Apenas para relembrar o GT de Fonética e Fonologia tem os seguintes objetivos: 

1) Congregar professores, pesquisadores e estudantes de Letras e áreas afins, para a discussão de 

problemas referentes à Fonética e à Fonologia em nosso país; 

2) Promover seminários, encontros e congressos nos períodos intermediários entre os Encontros 

Nacionais da ANPOLL; 

3) Apresentar programação específica de Fonética e Fonologia e inter-GTs nos Encontros Nacionais 

da ANPOLL; 

4) Publicar, sempre que possível, trabalhos de seus membros; 

5) Estabelecer contatos, a nível nacional e internacional, com pesquisadores da área de Fonética e 

Fonologia. 

 

1. Atividades Desenvolvidas 

1.1. Atividades Administrativas 

• Elaboração de Plano de Trabalho 

No início de nossa gestão apresentamos um plano de trabalho que foi cumprido e, em alguns casos, 

ultrapassamos os planos iniciais. 

• Atualização da Lista e Membros do GT 

Atualizamos a lista de sócios, que estava superdimensionada, com colegas que haviam se afastado do 

GT há algum tempo, ao mesmo tempo em que inscrevemos novos membros, especialmente jovens 

mestrandos e doutorandos que vieram renovar nosso quadro de membros. 

A política de agregar esses jovens deveu-se à necessidade de formação de novos quadros na área de 

Fonética e Fonologia, especialmente nas instituições que não tenham uma forte tradição nessa área de 

conhecimento.   

• Criação da logomarca do GT 

A criação de uma logomarca do GT foi, também, uma forma de sermos reconhecidos visualmente 

como parte da organização AN POLL e de divulgação do GT. 

• Criação do Boletim Informativo 

Com o objetivo de divulgar, junto aos membros do GT e de outros GTs, criamos o Boletim Informativo 

do GT, que saiu semestralmente, com notícias dos eventos, defesas de teses e dissertações na área e 

outras informações importantes para os membros do GT.  

• Circulares aos Sócios 

Sempre que necessário, especialmente para a divulgação de eventos e orientações de apresentação de 

trabalhos, mantivemos correspondência com nossos colegas através de circulares. 
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• Reuniões de Planejamento e Eleição da Nova Coordenação do GT 

 

Nas reuniões do GT, realizadas durante os Encontros Nacionais, fizemos discussões sobre a atuação do 

GT, sobre os projetos nacionais de Fonética e Fonologia, as teses, dissertações e trabalhos que estão 

sendo ou foram realizados em todo o país a fim de termos uma visão global do que está sendo feito em 

nossa área. Estas discussões sempre foram bastante proveitosas e nos ajudaram no planejamento dos 

trabalhos do GT. 

 

Nessas ocasiões, também, foram feitas as eleições dos Coordenadores e Vice-Coordenadores do GT, em 

clima de harmonia e civilidade. 

 

1.2. Programações em Eventos 

• Encontro Nacional da ANPOLL – 2006 

Durante o Encontro Nacional da ANPOLL em 2006, na PUC-SP, nosso GT desenvolveu uma rica 

programação, com três sessões, com vinte e oito trabalhos apresentados e discutidos, com uma boa 

participação dos presentes. O resultado dessas sessões foi publicado no CD “Diversidade de Estudos 

em Fonética e Fonologia no Brasil”, registrado com ISBN. 

• Encontro Nacional da ANPOLL – 2008 

Durante o Encontro Nacional da ANPOLL em 2008, na UFGO-GO, o GT desenvolveu uma boa 

programação, com duas Mesas-Redondas Temáticas: “Pronúncia e Português Brasileiro”, com quatro 

trabalhos apresentados e “Variação Fonética Regional no ALiB”, com cinco trabalhos apresentados. 

Quatro Sessões de Comunicação, com treze trabalhos apresentados. 

• Participação na Mesa-Redonda sobre a Situação dos GTs no Encontro Nacional da 

ANPOLL – 2008 em Goiânia - 2008 

Por indicação dos coordenadores dos demais GTs, fomos escolhidas para apresentação na Mesa-

Redonda “Os GTs da ANPOLL e a produção do conhecimento na área: identidade, impacto e 

visibilidade”, coordenada pela Profa. Dra. Maria Zaira Turchi, Vice-Presidente da ANPOLL. 

 

1.3. Publicações Organizadas pelo GT 

• CD “Diversidade de Estudos em Fonética e Fonologia no Brasil”  

ARAGÃO, M. do Socorro Silva de.;SILVEIRA, Regina Célia p. da. (Orgs.). Diversidade de estudos em 

fonética e fonologia no Brasil. João Pessoa: UFPB/ANPOLL, 2007. 157 p. ISBN: 978-85-906544-2-1. 

Este CD foi organizado com os trabalhos apresentados no Encontro Nacional da ANPOLL – 2006, 

contém doze trabalhos, com 157 páginas. 

• CD “Estudos em Fonética e Fonologia no Brasil” 

Este CD está sendo organizado com os trabalhos apresentados no Encontro Nacional da ANPOLL – 

2008, está cadastrado com ISBN: 978-85-906544-4-5, devendo ser lançado no IX Congresso Nacional 

de Fonética e Fonologia que ocorrerá na UFF. 

• CD VIII Congresso Nacional de Fonética e Fonologia – em Parceria com a UFMA. 
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O GT teve participação, como parceiro da Sociedade Brasileira de Fonética e da Universidade Federal 

do Maranhão e foi resultado dos trabalhos apresentados no VIII Congresso Nacional de Fonética e 

Fonologia e II Congresso Internacional de Fonética e Fonologia, ocorrido na UFMA. 

ANEXOS 

Modelo do Boletim Informativo 

 

 

 

 

XXI ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL 

Tema: Domínios do Saber: História, Instituições,Práticas 

PUC/SP - 19 a 21 de julho de 2006  

     Prezados Colegas: Acabamos de receber do Prof. Sírio Possenti, Secretário da ANPOLL, as 

seguintes orientações para as inscrições no XXI Encontro: 

Caros colegas: 

     Logo poderemos dar início às inscrições para o XXI Encontro da Anpoll. 

     Algumas decisões foram da Diretoria, tentando dar conta da diversidade de funcionamento dos 

GTs. Outras, serão dos GTs. 

      Seria bom que os coordenadores avisassem aos membros dos GTs que: 

 a) só membros de GTs podem inscrever-se pode participar do evento; 

b) a inscrição será aceita ou não pelos coordenadores de GTs (ou por pessoas do GT a quem 

delegarem essa função, fornecendo-lhes login e senha); 

c) os coordenadores poderão aceitar inscrições com ou sem resumo; 

d) podem aceitar um só ou mais de um resumo; 

e) podem aceitar co-autoria ou não aceitar; 

f) os resumos estarão disponíveis na página da Anpoll (mas não os trabalhos completos); 

g) não haverá caderno de resumos impresso (só o programa). 

     Gostaria que passassem imediatamente todas essas informações aos membros dos GTs.  

    Vou cadastrar os GTs hoje ou amanhã. Feito isso, as inscrições podem começar. Se 

houver problema em relação ao sistema, podem contatar Daniel Madruga (ver na página) ou a 

mim, que encaminho. 

 Saudações. 

 Sírio   

     Em relação aos itens em que a Coordenação do GT tem que tomar decisões, temos a informar o 

seguinte: 

1. No caso do item c): só receberemos inscrições com o resumo. O resumo deve ter no  

 

máximo 800 caracteres, de acordo com as normas da ANPOLL; 

2. No caso do item d): receberemos até dois resumos de cada participante; 

3. No caso do item e): aceitaremos co-autoria; 
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4. No caso do item g): pretendemos fazer uma pequena brochura com a programação do nosso GT 

e com os resumos dos trabalhos. Isto se os colegas nos mandarem os resumos com toda a 

antecedência.     

     Estamos esperando informações da ANPOLL quanto ao tempo que o GT terá para fazer sua 

própria programação. Dependendo do tempo que tenhamos, queremos fazer uma Mesa-Redonda, 

para a discussão de programas e Projetos do GT e sessões de Comunicação. 

     No site do Congresso: http://www.anpoll.org.br/encontro estão todas as informações para as 

inscrições. Qualquer dúvida estamos à disposição para ajudá-los. 

 

Expediente do Boletim 

Coordenadora: Profa. Maria do Socorro Silva de Aragão - UFC / UFPB 

 e-mail: acaragao@terra.com.br  

Vice- Coordenadora: Profa. Regina Célia Pagliuchi da Silveira - (PUC-SP) regcpf@osite.com.br  

 

 

 

Lista de Membros do GT - Atualização em Outubro de 2008 

 

Alessandra Mara de Assis aleccaa@hotmail.com 

Aluiza Alves de Araújo aluizaa@hotmail.com 

Ana Cristina Cunha da Silva cris_cunha2002@hotmail.com 

Aparecida Regina Borges Sellan borges@uol.com.br 

Cátia de Azevedo Fronza catiaaf@unisinos.br 

Cláudia de Souza Cunha claudiascunha@ig.com.br 

Clerton Luíz Felix Barbosa clertonluiz@hotmail.com 

Daniele de Abreu Oliveira daniele_abreu.o@gmail.com 

Darinka Fortunato Suckow Ribeiro dsuckow@gmail.com 

Edmilson José de Sá edmilsomjsa@hotmail.com 

Fernanda Barboza de Lima fernanda23lima9@hotmail.com 

Geraldo Cintra gcintra@bn.com.br 

Giovana Ferreira Gonçalves gfgb@terra.com.br 

Gisela Collischonn giselac@via-rs-net 

Hariele Regina Borges Sellan hariele.quara@gmail.com 

João Carlos Wormsbecher Ribeiro jribeiro@furb.br 

José Olimpio Magalhães  

Kátia Cilene David da Silva katiacilenedavid@yahoo.com.br 

Leonardo Souza Costa leonardocosta82@hotmail.com 

Manoela Pires Dias manoela.ramalho@gmail.com 



6 

 

Marcelo Pires Dias marcelopires.dias@gmail.com 

Maria Adelina Rodrigues de Farias adelinafarias@bol.com.br 

Maria do Socorro Silva de Aragão socorro.aragao@terra.com.br 

Maria José Nelo marianelo@uol.com.br 

Marilúcia Barros de Oliveira mariluci@ufpa.br 

Marígia Ana de M. Aguiar marigia@hotmail.com 

Marisa Porto do Amaral marisa@vetorial.net 

Myrian Azevedo de Freitas myfreitas@uol.com.br 

Neide Fátima Cézar da Cruz neidecruz@uol.com.br 

Plínio Almeida Barbosa plínio@iel.unicamp.br 

Regina Célia Fernandes Cruz regina@ufpa.br 

Regina Célia Pagliuchi da Silveira regcpf@osite.com.br 

Terezinha de Moraes Brenner tbrenner@acce.ufsc.br 

Thaís Cristófaro Alves da Silva thaiscristofaro@gmail.com 

Valeuska França Cury Martins valeuska@gmail.com 

Vanderci de Andrade Aguilera vanderci@dilk.com.br 

Wilson Júnior de Araújo Carvalho wjrac@uece.br 

Maria Silvana Militão de Alencar msmilitao@terra.com.br 

 

Outros Membros não tão ativos no GT: 

Andréa Filipini; Carmem Lúcia M. Hernadorena; Catarina Vaz Rodrigues; Denise Bastos Schetino 

Certo; Eleonora Albano; Elisa Battisti; Gilberto Antunes Chauvet; Irenilde Pereira dos Santos; João 

Antonio de Morais; Joaquim Nepomuceno de Oliveira Neto; Laura R. Quednau; Leda Bisol;  Maria 

Bernadete Marques Abaurre; Maria Luiza de Carvalho Cruz; Marilza Pereira da Silva Roco; Mirian 

Therezinha da Matta Machado; Raquel Figueiredo A. Teixeira; Raquel Santana Santos; Sandra 

Madureira; Seung Hwa Lee; Silvia Inês C.C. de Vasconcelos;  

 

João Pessoa, outubro de 2008 

 

Maria do Socorro Silva de Aragão 

Coordenadora do GT de Fonética e Fonologia 

Períodos 2004-2006 / 2006-2008 


