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Resumo das Atividades 

Conforme plano de trabalho, no biênio 2016-2018 foram realizadas as seguintes 
atividades: 1. Recadastramento dos integrantes do grupo; 2. Criação de um canal de 
uma página no Facebook para comunicações do GT; 3. Atualização da área do GT no 
portal da ANPOLL;  4. Gerenciamento na troca de informações entre os membros do 
GT e a ANPOLL; 5. Realização de um seminário e/ou uma reunião do grupo em 2017 
para discussão dos trabalhos em andamento; 6. Preparação das atividades para o 
próximo ENANPOLL (2018), com a participação de todos os membros do GT; 7. 
Organização de um livro ou volume temático de periódico com os resultados da 
pesquisa do GT no biênio; 

 

Resumo do Encontro Intermediário da ANPOLL: ENANPOLL (2017) 

O XXXII ENANPOLL foi realizado no período de 23 a 25/8/2017, em Cáceres, MT. Os 
seguintes aspectos foram colocados em pauta para votação: - aprovação da XXXI ata da 
Anpoll – APROVADO; - filiação do Programa de Pós-graduação em Letras da Unemat, 
câmpus de Sinop – APROVADO; - filiações de grupos de trabalho: GT Argumentação, 
proposto pelos professores Eduardo Lopes Piris e Maria da Graça Soares Rodrigues; GT 
Estudos Discursivos e Foucaultianos, proposto pelos professores Pedro Luís Navarro e 
Vanice Maria Oliveira Sargentini; GT Estudos Pragmáticos, proposto pelos professores 
Sebastião Lourenço dos Santos e Fábio José Rauen – APROVADO; - designação do 
Prêmio Teses e Dissertações, com nome do professor Luiz Antonio Marcuschi, nos anos 
em que o prêmio for concedido para Linguística; com nome do professor Antonio 
Cândido, nos anos em que o prêmio for concedido para as Letras – APROVADO; - 
criação de uma revista de divulgação científica da ANPOLL. A assembleia decidiu que 
um estudo mais detalhado deverá ser apresentado na próxima reunião da Associação, 
em Cuiabá, 2018; - relatório da Revista da Anpoll. O editor da revista, que na avaliação 
anterior havia caído para o estrato B1, elaborou um recurso à CAPES. A revista voltou 
ao estrato A2. Passará a ter três números anuais, sendo um deles, temático; - proposição 
de homenagem a personalidades importantes para os estudos da Linguística e da 
Literatura, em todos os eventos da Anpoll. Foi sugerido que essa homenagem seja 
discutida junto ao Conselho da Anpoll, o qual deverá sugerir nomes e formas de 
homenagem. Essa lista e a dinâmica de homenagem serão apresentadas aos 
coordenadores e aos líderes de GT; - prestação de contas. Foi apresentado ao Conselho 
da Anpoll, o qual referendou a prestação. Recursos foram empregados para pagamento 



de: passagem aérea; diárias em hotel em Cáceres e Cuiabá; bolsas; camisetas; banners; 
publicação da dissertação vencedora do Concurso Prêmio Teses e Dissertações da 
Anpoll; - anuidade Anpoll 2016/2017 e prospecção para a anuidade 2018. São 131 
programas de pós-graduação filiados, mais os três aprovados na assembleia. Em 2017, 
houve pagamento de 8 anuidades referentes a 2017 e 6 pagamentos referentes a 2016. 
Oitenta programas solicitaram boletos para o pagamento de 2017; 30 solicitaram 
pagamento de boletos referentes a 2016. A plenária decidiu que o valor de R$ 1.500,00 
será mantido em 2018; - proposta de que o XXXII Enanpoll seja realizado na UFMT-
Cuiabá, no período de 27 a 30 de junho de 2018, com o tema “Financiamento público 
para as demandas das Letras, internacionalização e monolinguismo intelectual”. A data 
foi justificada em função da data de término do exercício da atual gestão (30/6/2018). A 
plenária sugeriu que o tema do evento ficasse como “Políticas públicas: 
internacionalização e liberdade intelectual”. 

 
 
A pesquisa no biênio e o ENANPOLL 2018 

 

A partir do diálogo entre os membros no ENANPOLL em 2016, o tema 
deliberado para o biênio 2016-2018 foi Gamificação em Linguagem e Tecnologias. A 
motivação para o tema partiu da atualidade e da ubiquidade de sua presença nas práticas 
sociais e pedagógicas com linguagem, que nos apresenta diversos desafios teóricos, 
metodológicos e pedagógicos. Dentro deste tema, cada pesquisador desenvolveu um 
projeto de pesquisa autoral durante os dois anos de trabalho do GT. No ENANPOL 
2018, tivemos as seguintes apresentações: 

A GAMIFICAÇÃO COMO TERCEIRO ELEMENTO DE INTERESSE NA 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS - Vilson J. Leffa (Universidade Católica de Pelotas) 

METÁFORAS E METONÍMIAS DA GAMIFICAÇÃO - Vera Lúcia Menezes de 
Oliveira e Paiva e Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG) 

GAMIFICACÃO, RETÓRICA PROCEDURAL E ÉTICA: PROPOSTA DE UM 
MODELO DE ANÁLISE - Marcelo El Khouri Buzato (Unicamp) 

UM ESTUDO ETNOGRÁFICO-DISCURSIVO DA CONCEPÇÃO DE “SUJEITO” 
NA GAMIFICAÇÃO - Fabiana Cristina Komesu (UNESP) 

AMPLIAÇÃO DO LETRAMENTO ATRAVÉS DE JOGO DIGITAL: UMA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Regina Cláudia 
Pinheiro  (UECE) e Júlio Araújo  (UFC) 

SUPER-NERD: APLICATIVO PARA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 
PARA ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA 
UNEMAT/CÁCERES-MT - Valdir Silva e Jéssica de Azevedo Gonçalves (UNEMAT) 



O JOGO COMO INSUMO EDUCAIONAL: PARA ALÉM DOS PRÊMIOS E 
BADGES - Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (Unicamp) 

GAMIFICAÇÃO PARA INSTRUÇÃO OU EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA? 
REFLEXÕES SOBRE COMPETÊNCIAS COMUNICATIVA E SIMBÓLICA A 
PARTIR DE ATIVIDADES GAMIFICADAS - Rafael Vetromille-Castro (UFPel) 

KAHOOT, ENGAJAMENTO COGNITIVO E APRENDIZAGEM DE INGLÊS 
COMO L2 - Janaina Weissheimer (UFRN) 

JOGANDO NO E COM O ENSINO/APRENDIZADO DE INGLÊS: UMA 
PROPOSTA DE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE GAMES - Kyria Rebeca Finardi 
(UFES) 

 
Tema para o Biênio 2018-2020 
 

O tema decidido no encontro para o próximo biênio 2018-2020 foi Linguagem 
e Tecnologias: Práticas (Des)virtuais. 
 
Credenciamentos em 2016-2018 
 

No biênio 2016-2018 houve adesão de novos membros pela indicação de dois 
membros antigos e pela aceitação do grupo. Assim, tivemos:  
 
1) por indicação de Marcelo Buzato e Cláudia Rocha, o ingresso do Prof. Rodrigo 
Esteves de Lima-Lopes (UNICAMP);  

2) por indicação de Vera Menezes e Rodrigo Camargo Aragão, o ingresso do Prof. 
Ronaldo Correa Gomes Junior (UFMG);  

3) por indicação de Júlio Araújo e Roberta Caiado, o ingresso da Profa. Regina Pinheiro 
(UECE); 

4) por indicação de Kátia Tavares e Rodrigo Camargo Aragão , o ingresso da Profa. 
Gabriela Marques-Schäfer (UERJ). 

 
Mantemos os critérios já acordados nos dois últimos biênios para recredenciamento. 
 

• desenvolver o novo plano de trabalho do GT, cujo objeto de estudo escolhido 
para o novo biênio foi Linguagem e Tecnologias: Práticas (Des)virtuais; 

• fazer uma pesquisa autoral sobre este tema; 
• enviar um resumo até o dia 15 de agosto sobre essa futura pesquisa para que a 

coordenação do GT possa elaborar o novo plano de trabalho para a ANPOLL 
(prazo de 60 dias após o ENANPOLL); 

• sistematizar, no tempo oportuno, os achados de sua pesquisa em um artigo para 
publicação; 



• participar do próximo encontro do GT na ENANPOLL em 2020. No caso de 
ausência, justificar, por escrito, além de enviar o artigo escrito à coordenação do 
GT. 

 
Foram recredenciados automaticamente para o biênio 2018-2020 os seguintes 
pesquisadores presentes à reunião com apresentação dos resultados da pesquisa: 
 
Vilson Leffa (UCPEL), Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG), Janaina Weissheimer 
(UFRN), Vera Menezes (UFMG), Valdir Silva (UNEMAT), Marcelo El Khouri Buzato 
(Unicamp), Fabiana Cristina Komesu (UNESP), Regina Cláudia Pinheiro  (UECE), 
Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (Unicamp), Rafael Vetromille-Castro (UFPel), Kyria 
Rebeca Finardi (UFES).  

 
Os membros ausentes da reunião que queiram permanecer no GT formalizarão 

um pedido de recredenciamento à coordenação do GT para o biênio 2018-2020, 
explicitando que aceitam os critérios definidos na reunião e citados anteriormente. 
 
Eleição da Nova Coordenação 
 
O prof. Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (Unicamp) foi eleito para coordenar o GT no 
biênio 2018-2020 juntamente com o prof. Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG), 
como subcoordenador. 

 
 
 

 
 

Janaina Weissheimer 
Biênio 2016-2018 

 


