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PLANO DE TRABALHO BIÊNIO 2021 -2022

1. Fortalecimento do GT por meio de participação em eventos da Anpoll e
demais  eventos da área:

● Participação no ENANPOLL;
● Regras de participações: A cada três ausências no

ENANPOLL, o  membro é desligado do GT;
● Participação no INPLA 2021;
● Participação no  CLAFPL 2021;
● Participação no II Ciclo de Debates GTFELA;
● Participação em outros eventos da área;
● Recadastramento dos membros do GT como forma de

incentivo a maior participação e engajamento de todas(os)
nas atividades do GT;

● Criação de mais atividades de publicação e de participação
em eventos de forma colaborativa entre os participantes do
GT.

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

○ Coletânea contendo seleção de textos apresentados
durante o VIII  CLAFPL realizado de forma remota;

○ Publicação de número temático – Homenagem à Profa. Celani;
○ Apresentação de membros do GT no II Ciclo de Debates

GTFELA, realizado online e em parceria com a ALAB;
○ Criação do Espaço Maria Antonieta Alba Celani, como um museu

virtual  e espaço de memória para a formação de professores;



○ Produção de conteúdo sobre os membros do GT, sobre a
produção do Grupo e sobre as pesquisas desenvolvidas no GT,
para alimentar o perfil do GTFela no Instagran e no YouTube;

○ Organização do III Ciclo de Debates GTFELA a ser realizado em
2021.

● 3- Promoção de espaços para disseminação e trocas de pesquisas
sobre formação  de professores de línguas no Brasil e América Latina:

a. Realização do VIII CLAFPL em 2021 de forma remota;
b. Incentivo à publicação de textos de pesquisadores

brasileiros em  periódicos da América Latina e vice-versa;
c. Incentivo à participação de pesquisadores brasileiros em
eventos de  interesse comum realizados em outros países da
América Latina; d. Criação e ou manutenção ativa do GT nas
redes sociais (Instagram e  YouTube);
d. Incentivo para a participação de pesquisadores
latino-americanos no III Ciclo de Debates GTFELA, a ser
realizado em 2022.


