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O GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL estabeleceu 
seis principais metas para o período 2018-2020. Apresentamos as metas, bem 

como os principais resultados e desdobramentos ao longo do biênio. 

 

1. Manter atualizadas as informações dos membros já cadastrados no GT 

(efetivos e convidados) e cadastrar novos associados, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela ANPOLL para a composição dos Grupos de Trabalho. 

O site encontra-se atualizado. 

 

2. Membros 

2.1 Membros Efetivos: de acordo com os critérios da ANPOLL, para se 

candidatar a um novo membro efetivo, faz-se necessário preencher todos os 

quesitos: estar atuando em um programa de Pós-Graduação; não ser membro de 
outro GT da ANPOLL; ser indicado por dois membros efetivos; estar presente na 

reunião de solicitação da candidatura. Nesse biênio, os candidatos a membro, 

deverão preencher ficha de inscrição disponível no site do GT, enviar à 

coordenação, e aguardar a aprovação na reunião intermediária que ocorrerá em 

abril de 2019 na cidade de Campo Grande – MS.  

 

2.2 Membros Convidados: seguindo mais uma vez os critérios da ANPOLL, os 
membros convidados precisam: ser atuantes em pesquisas de estudos lexicais ou 

serem doutorandos orientados por algum membro efetivo do GT; ser indicado por, 

pelo menos, dois membros efetivos; não ter duas faltas consecutivas sem 

justificativa aos encontros do GT. Nesse biênio, os candidatos a membro, deverão 

preencher ficha de inscrição disponível no site do GT, enviar à coordenação, e 

aguardar a aprovação na reunião intermediária que ocorrerá em abril de 2019 na 
cidade de Campo Grande – MS. Para as próximas candidaturas, os orientadores 

deverão justificar que o candidato tenha uma trajetória de pesquisa vinculada à 

área do Léxico.    

 

2.3 Aluno de Pós-Graduação: nova categoria de participação do GT, facultativa 

aos mestrandos orientados por membros efetivos ou convidados do GT que 



 
poderão apresentar pôsteres nos encontros intermediários, independentemente 

de serem membros do GT, assim como participarem das mesas de resultados de 

pesquisas. É dever do membro efetivo orientador desses alunos, informar à 

coordenação do GT quando os orientandos defenderem. 
Dessa forma, não mais serão cadastrados como membros, os alunos de pós-

graduação em nível de mestrado, no entanto, seguindo as práticas do GT, esses 

alunos poderão apresentar os resultados de suas pesquisas no Encontro 

Intermediário, na sessão “teses e dissertações em andamento”, em formato de 

pôsteres.  

Os alunos de doutorado, conforme os estatutos da ANPOLL, podem participar 

dos encontros nacionais como ouvintes e dos intermediários nas mesmas 
circunstâncias, podendo ser considerados membros convidados. Além disso, 

docentes de nível superior que já tenham concluído seu doutoramento e que 

sigam como integrantes de projetos de pesquisa ligados a membros efetivos do 

GT, podem também ser admitidos como membros convidados. 

 

2.4 Membros honorários – os membros fundadores farão parte desta categoria 
a partir deste biênio. 

 

2.5 Mudança de categoria – deverão ocorrer na reunião intermediária que 

ocorrerá em abril de 2019 na cidade de Campo Grande – MS, a partir da 

solicitação por escrito dos membros que assim desejarem e estiverem aptos à 

mudança. 

  
2.6 Membros Excluídos- nesse biênio, serão excluídos os membros que não 

mais participam do GT, com ausência superior a dois encontros consecutivos:  

 

3. Atualização das informações constantes no site do GT, buscando 

qualificá-lo como um ponto de informações sobre pesquisas e atividades dos 

membros do GT, de acordo com as diretrizes da ANPOLL. O site passou por 
algumas atualizações com o apoio dos bolsistas vinculados ao NeiHD/UEFS, sob a 

coordenação da professora Liliane Barreiros. O site continuará hospedado na 

UFMG.  

 

4. Realização do XII Encontro Intermediário do GT, na UFMS.  

O encontro intermediário - XII ENGTLEX – será realizado na Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul, no período de 04 a 06 de abril de 2019, sob a 

coordenação da professora Elisabeth Marques. O professor homenageado ainda 

não foi selecionado. Nessa edição, o evento deverá contar com: 

i) conferência de abertura com o professor homenageado; 

ii) mesas-redondas, compostas por membros efetivos e convidados;  



 
iii) mesa-redonda, composta por convidados do Programa Anfitrião; 

iv) amostras de pesquisas em andamento (mestrado e doutorado, no formato de 

pôsteres); 

v) relatos de pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação anfitrião 

(apresentação oral); 

vi) relatos de pesquisas concluídas (dissertações de mestrado e teses de 

doutorado recentemente defendidas). 

vii) Reunião de negócios 

 

 5. Divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo:  

5.1. Publicação do volume IX e X da coleção As Ciências do Léxico – 
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, publicação oficial do GT de caráter 

bianual, atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de fomento da 

Pós-Graduação brasileira.  

 

5.2. Revista GTLEX, hospedado no site da Universidade Federal de Uberlândia, 

com periodicidade semestral, sendo um número temático e o outro atemático, e 
com conselho editorial e comissão científica compostos por membros do GT. Esta 

revista aceita trabalhos de membros e não membros do GT, com diferentes níveis 

acadêmicos.  

A Revista GTLex foi criada como uma revista eletrônica dedicada aos temas da 

Lexicologia, Lexicografia, Terminologia, Terminografia e Onomástica. O primeiro 

número foi lançado em 2015 com 11 artigos de diferentes instituições, sob a 

coordenação geral de Guilherme Fromm. O conselho editorial é composto por 6 
membros efetivos do GT e a comissão científica conta com outros 33 membros. 

Os temas variaram entre terminologia, lexicologia e ensino & formação de 

professores, antroponímia, toponímia, relações com cultura e identidade.  

O professor Fromm irá solicitar ao grupo as sugestões de seções, assim como 

colocar nos sites dos PPG, o link da nossa revista.  

O conselho editorial será revisado. Os seguintes professores se ofereceram a 
participar do conselho: Celina Abbade (UNEB), Enilde Faustich (UNB), Aderlande 

Ferraz (UFMG). O regimento da revista também será refeito para ser aprovado no 

Conselho do ILEEL. 

Uma decisão foi tomada pelo Conselho Editorial: a revista não terá números 

temáticos por enquanto, apenas abertos, e com submissão em fluxo contínuo. 

A revista obteve o ISSN 2447-9551 e está associada à Latindex. Pode ser 

acessada através de http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex. 

 

5.3. Estimular novas publicações de trabalhos – números especiais ou 

números temáticos de Revistas de Programas de Pós-graduação – principalmente 

as que atendam aos requisitos do sistema QUALIS. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex


 
 

5.4. Incentivar parcerias entre os membros do GT de diferentes instituições no 

sentido de desenvolver ações que fortaleçam o GT (publicações, parcerias, 

produção de trabalhos em coautoria), comparando dados de projetos 
institucionais distintos, como também estimular possíveis projetos integrados de 

pesquisa envolvendo membros do grupo.  

 

5.5. Promover e incentivar a presença e a inserção das áreas de pesquisa do GT 

em eventos de associações de pesquisa nacionais e internacionais. 

 

6. Auxiliar a Associação Nacional a promover o Encontro da ANPOLL em 2020 e, 

em especial, organizar o Encontro do GTLEX 2019.  

Nesse Encontro Nacional, com apresentação de trabalhos somente de Membros 

Efetivos, para o qual se prevê a seguinte programação: 

i) Reunião do GTLEX para informações gerais e aprovação do relatório;  

ii) Apresentação de trabalhos desenvolvidos, pesquisas e debates em três sessões 

de comunicações; 

ii) Reunião de Negócios, com eleição da nova coordenação.  

 

O nosso site é: 

http://150.164.100.248/gtlexNovo/data1/arquivos/XXXIENANPOLLPROGRAMAGTL

EX.pdf 

 

 

Salvador e Mato Grosso do Sul- 26 de outubro de 2018.   

 

                       

                                
Celina Márcia de Souza Abbade (coordenadora Biênio 2018-2020) 

 

 
Elizabeth Aparecida Marques (vice coordenadora Biênio 2018-2020) 
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