
 

 
 
 

PLANO DE TRABALHO – Período 2010/2012 
 

GT DE LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA E TERMINOLOGIA  
ANPOLL 

 
 
 

Coordenadora: Lídia Almeida Barros – UNESP – São José do Rio Preto – 
lidia@ibilce.unesp.br 
 
Vice-coordenadora: Maria Cândida Trindade Costa de Seabra – UFMG - 
candidaseabra@gmail.com 
 
 
 O GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL, após discussão com seus 
membros, decidiu estabelecer como metas para o período 2010-2012 as que seguem: 
 

 
 META 1: Atualizar 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. 

 
 META 2: Promover melhoramentos contínuos dos conteúdos do 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.  

 
 META 3: Promover a realização do VIII Encontro Intermediário do GT, na UFMG, 

em período a ser definido, mantendo-se um espaço para participação de estudantes de 
pós-graduação, membros do GT.  
 

 META 4: Auxiliar a Associação Nacional  a promover o Encontro da ANPOLL em 
2012.  
 

 META 5: Divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo e 
promover a sua integração com diferentes áreas dos Estudos da Linguagem por 
meio dos seguintes mecanismos: 

 

1. Promover a publicação do volume VI da coleção As Ciências do Léxico – 
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, publicação oficial do GT de caráter 
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bianual. atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de fomento 
da Pós-Graduação brasileira. 

2. Levar à publicação os trabalhos apresentados no VII EnGTLex, juntamente 
com todos os trabalhos que membros do GT (efetivos ou convidados) e 
alunos de pós-graduação (em co-autoria com seus orientadores)  tiverem 
interesse em publicar, sob a forma da obra digital intitulada O léxico em 
foco: múltiplos olhares.  

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. 

4. Incentivar o desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa envolvendo 
membros do grupo. 

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. Dialogar com a Diretoria da ANPOLL com vistas a promover, sempre que 
possível, a visibilidade e a participação do GT em meio às suas ações. 

 

 META 6: Qualificar os formatos para os encontros do GT, de modo que sejam 
cada vez mais produtivos.  

 

 META 7: Dialogar com a diretoria da ANPOLL no sentido de conceder maior 
tempo  para as discussões científicas do GT no âmbito do Encontro Nacional. 
Solicitaremos que o tempo reservado às atividades dos GT seja ampliado em um turno, 
visto que o encontro Nacional precisa integrar atividades da Associação e dos GTs de 
forma equilibrada.  
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São José do Rio Preto e Belo Horizonte, 13 de setembro de 2010.  

   

 

Lídia Almeida Barros  

 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 


