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1. Reuniões e apresentações de trabalhos do GT: 

 

• Congresso Internacional da ABRALIN, João Pessoa, 2009 - Neste congresso o GT tem garantido 

a participação de pesquisadores 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. O GT tem uma participação histórica no InPLA 

através de um seminário de linguagem e surdez. Assim, nos próximos anos continuará 

representando a área da surdez neste evento por meio da participação dos pesquisadores 

(professores, mestrandos e doutorandos), uma vez que 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. 

 

• Participação no XXIV encontro da ANPOLL, em 2009, que reunirá os  coordenadores dos GTs. 

 

• Participação no XXV encontro da ANPOLL, em 2010. 

 

• II Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação da Libras  - que acontecerá em 

outubro de 2010. O objetivo do evento é possibilitar o intercâmbio e a discussão entre 

pesquisadores surdos e ouvintes envolvidos na formação de intérpretes da Língua Brasileira de 

Sinais.  

 

• TISLR10 - Theoretical Issues in Sign Language Research – Trata-se do evento mais importante no 

campo dos estudos das Línguas de Sinais. Em 2010, acontecerá em Indiana, EUA. 

 

2. Fórum de discussão na internet: 

 

Em vista de os membros do GT pertencerem a diferentes instituições, muitas vezes fica difícil a 

discussão presencial. Em vista deste fato e reconhecendo a importância de ter um espaço de discussão, 

a sugestão é que se abra um Fórum de discussão na internet, com a participação dos membros efetivos 

e convidados.  A forma como se dará a discussão ainda está sendo discutida pelos membros do GT. 
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3. Encontro anual dos membros do GT: 

 

Visando dar continuidade à discussão sobre a formação de profissionais para atuarem com pessoas 

surdas, está programado encontro a ser realizado no segundo semestre de 2009, em São Paulo. 

 

4. Publicações do GT: 

 

Estão programadas as seguintes publicações por membros do GT 

 

• Livro com pesquisas desenvolvidas por membros do GT, que será organizado pela Dra. Ronice 

Muller de Quadros, membro do GT. 

• Número na Revista Educação Temática Digital, com artigos dos membros do GT, a ser organizado 

pela Dra Regina Maria de Souza. 

 
 


