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Associação Nacional de Pós-
Graduação em Letras e 

Linguística 
 

RELATÓRIO GESTÃO 2016-2018 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações do GT no período de 2016 

a 2018 sob a coordenação da Profa. Dra Fabíola Sartin e Profa. Dra. Paula Szundy. 

Inicialmente, começamos com o numero total de membros do GT e número de novas 

filiações no período de 2016 a 2018: 

Total de membros: 44 

Total de ingressos no período de 2016-2018: 14 membros. 

A seguir apresentamos os resultados e ações alcançadas ao longo de 2 anos: 

Propostas da Gestão 2016-2018 e resultados: 

1- Fortalecimento do GT por meio de participação em eventos da ANPOLL e 

demais eventos da área:  

Eventos: Simpósio na AILA; Enanpoll; Inpla, eventos nacionais, internacionais 

e regionais. 

 

2- Disseminação de pesquisas no âmbito da formação de professores de línguas: 

 Publicação de dois números da revista Linguagem: Estudos e Pesquisas 

https://www.revistas.ufg.br/lep/issue/view/2011/showToc  

 Publicação de um número da DELTA – resultado apresentações na 

AILA 

 Publicações de livros: o GT contou com muitas publicações dos seus 

membros em livros tais como:  

http://anpoll.org.br/portal/pt
http://anpoll.org.br/portal/pt
http://anpoll.org.br/portal/pt
https://www.revistas.ufg.br/lep/issue/view/2011/showToc
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E-book: 

http://150.165.218.7/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/105 

 

 Organização de Periódicos: 

A publicação de textos no periódico Revista Linguagem: estudos e pesquisas do 

PPGEL – programa de Pós-Graduação em Estudos da linguagem da UFG/UFCAT 

http://150.165.218.7/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/105
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Regional Catalão organizou dois números que contou com textos de membros do 

GT: 

 

                         

 

 Participação na ABRALIN 2019 – Comissão científica e simpósios. 

  

3- Promoções de espaços para disseminação e trocas de pesquisas sobre formação 

de professores de línguas no Brasil e América Latina – CLAFPL 2018. 

O VII CLAFPL (http://vii.clafpl.com.br/) foi realizado na UFPA nos dias 11 a 13 de 

setembro de 2018 com o tema: Formação docente em tempos críticos: múltiplas 

dimensões. Contou com  quatro conferências, uma mesa-redonda, o tradicional Painel Latino-

Americano, 320 comunicações individuais ou agrupadas em comunicações coordenadas e uma 

sessão de pôsteres com espaço para 40 pôsteres. 

 

Agosto 2018 

Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 

Paula T. C. Szundy 

 

http://vii.clafpl.com.br/

