
PLANO DE TRABALHO GT DE LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA E TERMINOLOGIA 

PARA O BIÊNIO 2008/2010 

 

Coordenadora: Maria José Bocorny Finatto – UFRGS 

 

Subcoordenadora: Lídia Almeida Barros – UNESP – São José do Rio Preto 

 

O GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, com base nas propostas para o funcionamento 

dos GTs, aprovadas pelos coordenadores de GTs em julho de 2007, no XXI Encontro Nacional da 

ANPOLL, e nas propostas aprovadas na assembléia do GT, durante o último encontro nacional em Goiânia 

(em julho de 2008), tendo considerado que esta proposta de gestão esteve sob apreciação até 

04/09/2008, coloca as seguintes metas para o biênio 2008-2010:  

 

C Receber os relatórios da gestão anterior (biênio 2006 - 2008), encaminhá-los à ANPOLL, e dar 

andamento às inter-relações entre o GT e a nova Diretoria da Associação 

 

C 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. 

 

C 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. 

 

C Acompanhar e incentivar as tratativas entre representantes do GT, especialmente designados no 

encontro de Goiânia, e o MEC/ Secretaria de Educação a Distância no que tange às discussões sobre a 

elaboração de um Dicionário Escolar On-Line cuja elaboração estaria a cargo do GT. 

 

C Promover a realização do VII Encontro Intermediário do GT, na UNESP de São José do Rio Preto, em 

período a ser definido, mantendo-se um espaço para participação de estudantes de pós-graduação, 

membros do GT. 

 

C Auxiliar a Associação Nacional a promover o Encontro da ANPOLL em 2010, de modo a acolher a 

participação de membros efetivos e de estudantes de Pós-Graduação, orientados por membros do GT. A 

intenção será manter o formato de funcionamento que privilegia maior discussão. Os orientandos de pós-

graduação de membros do GT poderão apresentar trabalhos na modalidade “pôster” desde que sejam 

previamente filiados ao GT. 



 

C Oferecer no site do GT e fazer circular entre os membros uma agenda de eventos relacionados aos 

estudos do léxico e áreas afins. 

 

C 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. Dar andamento e promover, junto com as colegas organizadoras da gestão anterior, à publicação do 

volume IV do livro As Ciências do Léxico –Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, publicação oficial de 

caráter bianual. 

2. Promover a continuidade da coleção As Ciências do Léxico, volume V, atendendo aos padrões de 

qualidade dos órgãos de fomento da Pós-Graduação brasileira. 

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. 

 

É também meta de gestão qualificar os formatos para os encontros do GT, de modo que sejam 

cada vez mais produtivos. Os formatos previstos são os seguintes: 

 

1. Encontros Intermediários: 

Duração do encontro de, no máximo, 03 dias. 

a) participantes com apresentação de trabalho oral: 

C membros efetivos e convidados: o destaque para debate e menor ênfase para apresentação; o 

prosseguimento da sistemática de resumos expandidos previamente enviados ao site do GT. 

C recém titulados (mestres e doutores): 

o apresentam trabalho em sessão específica para teses e dissertações recentes. 

b) participantes com apresentação de trabalho em painéis/pôsteres: 

Calunos de Programas de pós-graduação stricto sensu que pertençam à categoria convidados e que sejam 

orientandos de membros efetivos do GT. 

 

2. Encontros nacionais: 

Realizar gestão para 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. 



Discutir e implantar novo formato para os encontros do GT, mesclando mesas-redondas convencionais 

com mesas específicas sobre temáticas definidas pelos membros. O ideal será o participante poder 

divulgar com antecedência o conteúdo da sua apresentação a todos os membros do GT por meio de 

resumo expandido e do texto completo para os pares da mesa.participantes com apresentação de 

trabalhos: 

C membros efetivos do GT: formato: discussão de temas previamente discutidos com base em resumos 

expandidos previamente enviados do site do GT; o membros convidados: estudantes de Pós-graduação, 

previamente associados ao GT, orientandos de membros do GT (com apresentação 

sob a forma de pôster) Porto Alegre e São José do Rio Preto, em 04 de setembro de 2008. 

 

Maria José B. Finattto 

Lídia Almeida Barros 

ESTE PLANO FOI SUBMETIDO AOS MEMBROS DO GT E RECEBEU 

CRÍTICAS/SUGESTÕES ATÉ 04 de AGOSTO DE 2008. 

 A publicação no site do GT ocorreu em 04/9/2008. 

 

 

Coordenadora: Maria José Bocorny Finatto – UFRGS – 

 mfinatto@terra.com.br 

 

Subcoordenadora: Lídia Almeida Barros – UNESP – São José do Rio Preto – 

lidia@ibilce.unesp.br 

 


