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Em uma situação atípica, ocorreu, durante o biênio, mudanças na gestão do 

GT que foram aprovadas em assembleia no Encontro Intermediário de 2017.  

O GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL estabeleceu 
seis principais metas para o período 2016-2018. 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, foram cadastrados os 

seguintes membros efetivos: Marcela Moura Torres Paim, Patrício Nunes 

Barreiros e Sandro Marcio Drumond Alves Marengo. 

 

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. Diante dos critérios revisados, foram aprovados 

os seguintes membros convidados:  

Beatriz Curti 

Pâmela Teixeira Ribeiro 

Edilene da Silva Ferreira- (UNESP/IBILCE)/ Orientadora: Maria Cristina Parreira 

da Silva 

 

Márcia de Souza Luz Freitas- orientadora é a professora Ieda Maria Alves. 

Instituição: USP (doutorado) 

Além de estar cursando o doutorado, sou professora na Universidade Federal de 

Itajubá (Unifei)./ Doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa/ Universidade de 

São Paulo 

 

Halysson Oliveira Dantas-(PPGL/UFC)/Orientadora:Maria do Socorro Silva 

Aragão  

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 – Proposta feita desde o último encontro intermediário 

para que na reunião de coordenadores de GT + coordenadores de PPG fosse 

levada a proposta. A proposta foi encaminhada a ANPOLL, mas ainda não 

obtivemos o resultado. (incluir membros fundadores) 



 
 

2.5 Mudança de categoria – De acordo com a ata da reunião anterior e com as 

informações da plenária, foi feita a atualização no site de alguns membros que 

mudaram de categoria: de membro convidado para membro efetivo e de membro 
efetivo para membro convidado, como foi o caso da professora Giselle Dal 

Corno. 

 

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

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

Auri Claudionei (UFMS), Emília Maria Peixoto Farias (UFCE), José 

Raimundo Galvão (UFS), Vitória Regina Sphanghero Ferreira (UFMS).  

 

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.  

 

4. Realização do XI Encontro Intermediário do GT, na UNEB.  

O encontro intermediário - XI ENGTLEX - foi realizado na Universidade do Estado 

da Bahia, no período de 9 a 11 de agosto de 2017. O evento realizado em 

Salvador, apesar de ter contado com a presença de poucos membros efetivos, foi 

bem produtivo e conseguimos discutir questões concernentes aos estudos lexicais 

sob diversas perspectivas. A professora homenageada, Enilde Faustich, agradeceu 
as homenagens e disse ter ficado muito satisfeita com o evento. Nessa edição, o 

evento contou com: 

i) 1 conferência de abertura com a Profa. Dra. Enilde Leite de Jesus Faulstich; 

ii) 5 mesas-redondas, compostas por membros efetivos e convidados;  

iii)1 mesa-redonda, composta por convidados do Programa Anfitrião; 

iv) 34 amostras de pesquisas em andamento (mestrado e doutorado, no formato 

de pôsteres); 

v) 3 relatos de pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação anfitrião 

(apresentação oral); 

vi) 10 relatos de pesquisas concluídas (dissertações de mestrado e teses de 

doutorado recentemente defendidas). 

Além da homenagem à professora Enilde, tivemos uma apresentação cultural na 
abertura com o poeta José Abbade e, à noite, uma sessão comemorativa dos 80 

anos do cantor de samba e contador de histórias, Riachão.  

vii) Reunião de negócios em que foram tratados os seguintes assuntos:1) 

Avaliação do evento; 2. Atualização do site do GT; 3. Membros efetivos (3.1 

Novos – critérios de entrada e pedidos de filiação a aprovar; 3.2 Filiados – 

critérios de permanência; 3.3 Mudança de categoria); 4. Membros honorários; 5. 



 
Membros convidados (5.1 Novos – critérios de entrada e pedidos de filiação a 

aprovar; 5.2 Filiados – critérios de permanência; 5.3 Mudança de categoria); 6. 

Revista GTLEX: notícias e encaminhamentos; 7. Coleção “As Ciências do Léxico”: 

notícias sobre a publicação do volume VIII e planejamento da continuidade da 
coleção; 8. Eleição para coordenação do GT para conclusão do mandato 2016-

2018; 9. Discussão e deliberação de políticas e ações do GT; e 10. Planejamento 

de ações para o Encontro Nacional em 2018 e o Encontro Intermediário em 2019. 

 

 5. Divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo:  

5.1. Publicação do volume VIII 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.  

Conforme acordado no encontro do GT realizado durante o encontro 

intermediário, em Salvador, a obra reunirá apenas textos relacionados ao tema de 

trabalhos apresentados nos encontros realizados no biênio corrente, de autoria de 

membros titulares ou em coautoria com alunos de pós-graduação em nível de 
doutorado, buscando manter o conceito L4 já obtido com os volumes VI e VII; o 

volume VIII está sendo organizado, contando com aproximadamente 30 textos de 

autores nacionais e internacionais, obedecendo aos critérios estabelecidos em 

2014; formou-se uma comissão científica para a avaliação dos trabalhos 

anonimamente (avaliação às cegas; pareceristas anônimos) – avaliação de cada 

texto por 2 pareceristas. Por motivos de força maior, essa publicação ainda não foi 

concluída. 

 

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.  

Situação em 2018: a revista circulou até 2016, ou seja, já com 2 números 

atrasados. Como quase ninguém enviou artigos e muitos pareceristas não 

responderam, os membros do GT se comprometeram a participar da Comissão 

Científica, mas nem todos se inscreveram na revista. 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. 

Em resposta a essa meta, os membros do GT se mobilizaram, e o resultado 

concreto surgiu sob a forma de números temáticos de revistas já consolidadas em 

programas de pós-graduação. São exemplos:  

• Revista Trama, vol. 12, n. 24 (2016), número temático sobre Lexicografia, 

com a publicação de 11 artigos, sob a coordenação de Márcia Sipavicius Seide  

http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/13648/9419   

• Livro publicado no segundo semestre de 2016 pela editora Mercado de Letras 

(Campinas-SP), com o titulo Diálogos e perspectivas nos estudos do léxico e 

formação de professores, organizado por Fabíola A. Sartin Dutra Parreira 

Almeida e Vanessa Regina Duarte Xavier. ISBN 978-85-7591-418-2 

 

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.  

Essa meta está sendo favorecida e atingida com estágios de pós-doutoramento, 

parcerias PROCAD; parcerias diversas UFMG/UNIOESTE, UFMG/UNEB, 

UNESP/USP, UFMS/UFBA, UFMG/UNISINOS, dentre outros.  

 

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 2018 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.  

A programação completa encontra-se no site: 

(http://150.164.100.248/gtlexNovo/data1/arquivos/XXXIENANPOLLPROGRAMAGT

LEX.pdf) 

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex
http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/13648/9419


 
Caxias do Sul, Salvador e Mato Grosso do Sul- junho de 2018.   

 

                       
Giselle Olivia Mantovani Dal Corno / Celina Márcia de Souza Abbade (2016-2017) 

 

                                
Celina Márcia de Souza Abbade / Elizabeth Aparecida Marques   (2017-2018) 

 

 


