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A -   Reuniões e apresentações de trabalhos do GT 
 
• Congresso Internacional da ABRALIN,  Brasília 2005. 

Neste congresso o GT tem garantido a participação de pesquisadores internacionais de 
línguas de sinais, possibilitando intercâmbio com os pesquisadores de língua de sinais do 
país. Além disso, é um espaço em que o GT tem se afirmado no contexto dos estudos 
lingüísticos de âmbito nacional. 
 

• Participação nos encontros do InPLA – PUCSP 2005, 2006. 
O GT tem uma participação histórica no InPLA através de um seminário de linguagem e 
surdez. Assim, nos próximos anos continuará representando a área neste evento através 
da participação dos pesquisadores (professores, mestrandos e doutorandos), pois este é 
um espaço em que é oportunizada a participação de pesquisas em andamento produzidas 
pelos alunos de pós-graduação e dos pesquisadores efetivos do GT. 
 
 

B -  Encontros internos do GT 
 
• Reunião do GT da ANPOLL, Florianópolis, 2005.  

Esta reunião foi proposta por ocasião da reunião do GT em Maceió no Encontro Nacional 
da ANPOLL.  

 
• Reunião do GT da ANPOLL, São Paulo, 2005. 

 
• Reunião do GT da ANPOLL, São Paulo, 2006. 
 
 
C – Organização de evento internacional 
 
• 9o. Theoretical Issues of Sign Language Research – TISLR, Florianópolis, 2006. 
 
"Theoretical Issues of Sign Language Research" é o congresso internacional mais importante 
na área dos estudos lingüísticos das línguas de sinais. Este evento tem como objetivo principal 
reunir pesquisadores do mundo inteiro que estejam desenvolvendo pesquisas com línguas de 
sinais.  Inicialmente, o evento foi realizado nos Estados Unidos, passando a ser sediado por 
diferentes países. A Espanha estará sediando o TISLR 8 em 2004 reunindo pesquisadores 
renomados que estão investigando tanto as estruturas das diferentes línguas de sinais, bem 
como as diferentes aplicações destes estudos nos campos de interfaces da lingüística. Nossos 
trabalhos vem sendo representados neste evento inserindo os estudos da língua de sinais 
brasileira no panorama internacional dos estudos lingüísticos das línguas de sinais. O Brasil 
passou a fazer parte da comissão científica do evento em 2003 e entre mais de 400 trabalhos 
submetidos, foram selecionados apenas 17 comunicações e 60 posters, entre os quais a língua 
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de sinais brasileira estará representada através de dois trabalhos, Phonetic Realization of 
Multiple Copies in American and Brazilian Sign Languages de Jairo Nunes e Ronice Muller de 
Quadros e  Structure And Acquisition Of Focus Constructions In Asl and LSB de Ronice Muller 
de Quadros e Diane Lillo-Martin.  O Brasil está indicado a sediar o TISLR 9, em 2006, assim o 
GT estará envolvido com a organização deste evento no próximo biênio.  
 
 
 
D - Sugestões de pautas das reuniões internas do GT 
 

- A questão dos intérpretes de língua de sinais na academia (incluem-se aqui os 
intérpretes dentro das universidades, no desenvolvimento das pesquisas, nos 
eventos científicos) 

- O formato das reuniões do GT – Políticas do GT. 

- As linhas de pesquisas e as possibilidades de realização de 
interfaces/parcerias entre os pesquisadores/universidades do GT. 

- Os grupos de pesquisa CNPq. 

- Publicações e participações em bancas. 

- Melhoria da comunicação interna do GT e inter-GT. 

- A representação dos estudos da língua de sinais brasileira nos demais GTs. 


