
 
 

Relatório das atividades da coordenação do GT-FF – biênio 2012-2014 
 

Coordenação: Elisa Battisti (UFRGS) e Izabel Christine Seara (UFSC) 
 
 Para o biênio, planejou-se dar seguimento ao trabalho das coordenações anteriores, com a 
novidade de promover a realização de encontro científico intermediário do GT além da reunião 
bianual da ANPOLL e efetivar uma publicação conjunta do grupo.  

As ações constantes no Plano de Trabalho do biênio 2012-2014 eram: atualização do 
cadastro de membros, manutenção e atualização do blog do GT, divulgação de eventos, 
publicações, sites de interesse para a área, discussão entre os membros de questões pertinentes à 
área, representação do GT junto à Coordenação da ANPOLL, publicação de um e-book na 
página do GT, organização de encontros segundo linhas de pesquisa. Exceto pelo e-book, 
substituído por um número da revista Fórum Linguístico, todas as ações previstas foram 
realizadas e estão, esquematicamente, relatadas a seguir, agrupadas em grandes tipos de ação: 
 
1 Política de integração do GT-FF da ANPOLL 

(a) Atualização do blog do GT-FF (até julho de 2014) 
(b) Incentivo à inscrição de novos membros, mediante o critério estabelecido de vinculação 

do mesmo a um Programa de Pós-Graduação  no país. 
(c) Elaboração e divulgação de boletins mensais do GT-FF, com informações sobre eventos, 

cursos e palestras organizados por membros do GT-FF e outros eventos relevantes à 
área. 

 
2 Política de publicação da produção científica do GT-FF 

(a) Organização e publicação do volume 11, número 1, 2014, revista temática da Fórum 
Linguístico https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/issue/view/2126, com artigos 
correspondentes a trabalhos apresentados no I Encontro Intermediário do GT de 
Fonética e Fonologia da ANPOLL, realizado na UFRGS, e Porto Alegre, em 01 e 02 de 
agosto de 2013. 

(b) Divulgação, no boletim mensal do GT-FF, de chamadas para publicação em periódicos, 
com a informação de sua  classificação pelo sistema Qualis-CAPES.  

 
3 Política de participação do GT-FF em eventos científicos 

(a) Realização do I Encontro Intermediário do GT de Fonética e Fonologia da ANPOLL, 
(Porto Alegre, UFRGS, 01 e 02 de agosto de 2013). 

(b) Organização da participação do GT-FF no 29º ENANPOLL, ocorrido em junho de 2014 
em Florianópolis, na UFSC, com reunião em que, além da apresentação de trabalhos 
referentes às pesquisas do grupo, houve eleição da nova Coordenação. 

 
4 Atividades administrativas 

(a) Participação em reuniões promovidas pela diretoria da ANPOLL. 
(b) Sistematização de informações dos membros do GT, principalmente as referentes às 

novas adesões ocorridas no período. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/issue/view/2126


 Sugestões para o próximo biênio 
(a) Dar seguimento à realização do Encontro Intermediário do GT 
(b) Promover a discussão sobre formas de participação no GT, como a necessidade de estar 

presente à reunião bianual do grupo a cada ENANPOLL, a perspectiva de divisão de 
ações do Grupo por linha de pesquisa 

(c) Realizar o recadastramento dos membros do GT  
(d) Fomentar a realização de parcerias científicas entre membros do GT 
(e) Viabilizar o contato entre os membros também pelas redes sociais  
(f) Efetivar a organização do banco virtual de teses e dissertações dos membros do GT 

 

Ata da reunião do GT-FF durante o 29º ENANPOLL 
 

Ata 01/2014 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, reuniram-se os membros do GT de 

Fonética e Fonologia (GTFF) da ANPOLL na sala duzentos e onze, Bloco A, do Centro de 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A 

reunião, uma das atividades da programação do GTFF no 29º ENANPOLL, foi presidida por 

mim, Elisa Battisti, da coordenação do GTFF no biênio dois mil e doze-dois mil e quatorze, e 

contou com a presença de Izabel Christine Seara, também da coordenação do GTFF nesse 

biênio, Thaïs Cristófaro Silva, José Sueli de Magalhães, Cristiane Lazzarotto-Volcão, Regina 

Célia Fernandes Cruz, Rosane Silveira, Juan Manuel Sosa Hernandez, Luciani Ester Tenani, 

Teresinha Brenner, Denise Kluge, Marlúcia Maria Alves e Maria Julia Furtado. Os itens de 

pauta foram: (a) apreciação da candidatura de novos membros do GTFF; (b) eleição de 

coordenador e vice-coordenador do GTFF no biênio dois mil e quatorze-dois mil e dezesseis; 

(c) outros assuntos. Tratando do primeiro ponto, procedi à leitura da nominata de 

candidatos a membro formada após o I Encontro Intermediário do GTFF, de agosto de dois 

mil e treze em diante: Rui Rothe-Neves (UFMG), apresentado por João Antônio de Moraes e 

Seung-Hwa Lee; Maria Júlia Furtado (UFPR), apresentada por Adelaide Hercília Pescatori 

Silva; Larissa Costa Kurtz dos Santos Buss (Concordia University), apresentada por Andréia 

Schurt Rauber e Ubiratã Kickhöfel Alves; Leonice Passarella dos Reis (EAMSC), apresentada 

por Rosane Silveira e Izabel Christine Seara; Victor Hugo Medina Soares (UFMG), 

apresentado por Thaïs Cristófaro Silva e Seung-Hwa Lee; Jamila Viegas Rodrigues (UFMG), 

apresentada por Thaïs Cristófaro Silva e Daniela Mara Lima Oliveira Guimarães; Sabrina 

Gewehr-Borella (UFRGS), apresentada por Andréia Schurt Rauber e Carmen Lúcia 

Matzenauer; Marlúcia Maria Alves (UFU), apresentada por Thaïs Cristófaro Silva e Seung 

Hwa-Lee. Todos os candidatos foram aprovados, por unanimidade, como membros. Relatei 

duas solicitações de membros, encaminhadas via Ficha de Adesão: de Taíse Simioni 

(UNIPAMPA), de mudar da categoria “Estudantes de PPGs em Letras e Linguística” para 

“Professores e pesquisadores”; e de Luciane Trennephol da Costa (UNICENTRO), de voltar a 

receber comunicados e boletins do GT. Passei ao segundo item de pauta relatando haver um 

candidato a coordenador e um a vice-coordenador do GTFF: José Sueli de Magalhães (UFU) 

e Ubiratã Kickhöfel Alves (UFRGS), respectivamente. José Sueli de Magalhães procedeu à 

apresentação da proposta de gestão elaborada juntamente com Ubiratã Kickhöfel Alves: 

conforme a linha de gestão das coordenações anteriores, manter a divulgação de informações 

via e-mail, blog, boletim. Um repositório virtual como o DropBox será criado para que os 

membros depositem, eles mesmos, seus trabalhos, e assim compartilhem sua produção; 

promover o II Encontro Intermediário do GTFF, provavelmente na UFU, no próximo ano; 

fomentar a aproximação entre fonética e fonologia nas discussões e atividades do GTFF; 

zelando pela vitalidade do GTFF, contribuir para fortalecer as áreas de fonética e fonologia 

nos programas de pós-graduação em Letras e Linguística do país. José Sueli de Magalhães 



finalizou sua apresentação com um pequeno vídeo elaborado por Ubiratã Kickhöfel Alves, 

gravado em Mar Del Plata, local em que realiza seus estudos de pós-doutorado. Nesse vídeo, 

Ubiratã Kickhöfel Alves saudou os presentes e afirmou seu empenho para o sucesso das 

atividades do GTFF no próximo biênio. A seguir realizou-se a votação. Por unanimidade, José 

Sueli de Magalhães e Ubiratã Kickhöfel Alves foram eleitos coordenador e vice-coordenador 

do GTFF no biênio dois mil e quatorze-dois mil e dezesseis. Abordando o último item de 

pauta, fiz um breve relato sobre a reunião de coordenadores de GT promovida pela ANPOLL 

na noite anterior, reunião essa em que apenas se discutiu o nome da grande área no CNPq, 

Letras e Linguística, e o desejo dos seis GTs de Linguística Aplicada de, também no CNPq, 

não fossem entendidos como subdisciplina de Linguística. Tal discussão não foi conclusiva. 

Em seguida, expus aos presentes a necessidade de realizar um recadastramento dos membros 

do GTFF, bastante numeroso. Discutiram-se nesse momento as formas de participação dos 

membros no GTFF, discussão essa que será retomada pela nova coordenação. Como último 

assunto, José Sueli de Magalhães propôs que, nos eventos do GT, se dê prioridade à 

apresentação de trabalhos mais desenvolvidos, já com resultados, e que os resumos 

correspondentes sejam expandidos. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata, que vai 

por mim assinada. 

                                   


