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Resumo das Atividades 

Conforme plano de trabalho, no biênio 2014-2016 foram realizadas as seguintes 
atividades: 1) recadastramento dos integrantes do grupo; 2) manutenção da página externa 
do GT a partir da colaboração do colega Rafael Vetromille-Castro, que é responsável pela 
criação e manutenção do link externo: http://wp.ufpel.edu.br/gtlt/; 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) participação no encontro intermediário da ANPOLL 
em 2015; 6) preparação das atividades para o evento bienal do GT na ENANPOL (2016), 
na Unicamp (Campinas/SP); 7) organização de uma edição temática da Revista Polifonia 
com o objeto de trabalho do GT nesse biênio. 

Resumo do Encontro Intermediário da ANPOLL: ENANPOLL (2015) 

O XXX ENANPOLL teve como tema: produção, produtividade e produtivismo 
na área de Letras e Linguística buscou discutir a situação atual da pós-graduação em 
Letras e Linguística a partir dessa temática. Durante o encontro, ocorreram palestras com 
pesquisadores estrangeiros e nacionais que apresentaram problematizações acerca da 
temática do evento em suas áreas de trabalho.  Além disso, o evento contou com mesas 
redondas de pesquisadores sobre avaliação da Pós-graduação e outras mesas redondas 
com representantes da CAPES e CNPq. Ademais, tivemos durante o encontro reuniões 
de Coordenadores de Pós-graduação em Letras e coordenadores de GTs. O único ponto 
de pauta tratado na reunião de coordenadores de GT foi apresentado pela profa. Edwiges 
Morato (GT - Linguagem e Cognição). A profa. Edwiges Morato deu conhecimento ao 
grupo acerca do andamento do documento "Política de Ciência, Tecnologia e Inovação 
para as áreas Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas". O referido documento já 
foi apreciado em uma primeira reunião no CNPq e deverá retornar à comunidade 
acadêmica em breve. Vinculado a política para Ciência e Tecnologias para as Humanas e 
Sociais Aplicadas foi discutido os problemas recorrentes com avaliação de projetos pelos 
CEPs e uma discussão para que o MCTI tenha seu próprio comitê nacional de ética em 
pesquisa. Foi tirado da reunião dois representantes de coordenadores de GT, profa. Vera 
Medeiros e profa. Fátima Pessoa, que conjuntamente com dois representantes de 
coordenadores de PPGL, e um representante da diretoria da ANPOLL, formaram uma 
comissão para intermediar as discussões a respeito dos documentos em construção.  

A pesquisa no biênio e o ENANPOLL 2016 

 



A partir do diálogo entre os membros no ENANPOLL em 2014, o tema deliberado 
para o biênio 2014-2016 foi tecnologias digitais móveis. A motivação para o tema partiu 
da atualidade e da ubiquidade de sua presença nas práticas sociais 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 2016, tivemos as seguintes apresentações: 

 
. O caso do aplicativo Memrise: o domínio do saber espontâneo na aprendizagem aberta 
de línguas - Vilson Leffa (UCPEL) 
 
. Aplicativos para Leitura em Telas Digitais Móveis: a relação entre o modo de 
apresentação do texto e a leitura  -  Janaina Weissheimer (UFRN) 
 
. Aplicativos móveis para aprendizagem de língua inglesa - Vera Lúcia Menezes de 
Oliveira e Paiva (UFMG) 
 
. Espaços Híbridos De Práticas De Língua Inglesa Mediados Por Tecnologias Móveis - 
Valdir Silva (UNEMAT) 
 
. Dispositivos móveis na escola: expectativas dos aprendizes e possibilidades pedagógicas 
– Antonio Carlos Xavier (UFPE) 
 
. Desenho, desafios tecnológicos e dispositivos móveis na implementação do pré-teste 
para o EPPLE - Douglas Altamiro Consolo (UNESP) 
 
. Aprendizagem Móvel e a Formação Inicial de Professores de Língua Estrangeira - 
Cláudia Hilsdorf Rocha (UNICAMP) 
 
. Formação continuada e prática de língua inglesa nas asas da mobilidade - Júnia Braga 
(UFMG) 
 
. Emoções e ações de professores ao falar inglês no WhatsApp - Rodrigo Aragão (UESC) 
 
. O trabalho com a Oralidade: Debate Regrado via WhatsApp – Roberta Caiado 
(UNICAP) 
 
 
 
Publicações Conjuntas do GT 
 

Parte dos artigos gerados no biênio anterior foram publicados em 2016 no livro 
Redes Sociais e Ensino de Línguas o que temos a aprender pela editora Parábola. A 
coletânea do GT foi organizada pelos coordenadores de 2012-2014, Júlio Araújo e Vilson 
Leffa. O livro foi lançado no ENANPOLL de 2016.  
 

Para os trabalhos gerados no biênio 2014-2016 foi aberto, em 2015, uma chamada 
para dossiê temático na Revista Polifonia (UFMT) com o tema de pesquisa do GT: 



Linguagens e tecnologias digitais móveis: desafios teóricos, metodológicos e 
pedagógicos.  

Ainda, haverá uma chamada para publicação na edição especial da Revista 
Hipertextus, cujo tema será “Perspectivas e possibilidades do uso de Metodologias Ativas 
na Aprendizagem de línguas". A chamada será aberta no segundo semestre de 2016. A 
editora deste número será a Profa. Roberta Caiado e o editor adjunto será o Prof. Antonio 
Carlos Xavier. 
 
Tema para o Biênio 2016-2018 
 

O tema decidido no encontro para o próximo biênio foi gamificação em 
linguagens e tecnologias. 
 
Credenciamentos em 2014-2016 
 

No biênio 2014-2016 houve adesão de novos membros pela indicação de dois 
membros antigos e pela aceitação do grupo. Assim, tivemos:  
 
1) por indicação de Kátia Tavares e Vera Menezes Paiva, o ingresso do prof. Cláudio 
Franco (UFRJ);  
2) por indicação de Dánie de Jesus e Fabiana komesu, o ingresso de Cláudia Hilsdorf 
Rocha (Unicamp); 
 
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 gamificação; 
§  fazer uma pesquisa autoral sobre gamificação; 
§  enviar um resumo sobre essa futura pesquisa para que a coordenação do GT possa 
elaborar o novo plano de trabalho para a ANPOLL; 
§  sistematizar, no tempo oportuno, os achados de sua pesquisa em um artigo para 
publicação; 
§  participar do próximo encontro do GT na ENANPOLL em 2018. No caso de ausência, 
justificar, por escrito, além de enviar o artigo escrito à coordenação do GT. 
 
Foram recredenciados automaticamente para o biênio 2014-2016 os seguintes 
pesquisadores presentes à reunião com apresentação dos resultados da pesquisa: 
 
Vilson Leffa (UCPEL), Janaina Weissheimer (UFRN), Vera Menezes (UFMG), Valdir 
Silva (UNEMAT), Antonio Carlos Xavier (UFPE), Douglas Consolo (UNESP), Cláudia 
Rocha (UNICAMP), Júnia Braga (UFMG), Rodrigo Aragão (UESC) e Roberta Caiado 
(UNICAP). 
 

Os membros ausentes da reunião que queiram permanecer no GT formalizarão 
um pedido de recredenciamento à coordenação do GT para o biênio 2016-2018, 
explicitando que aceitam os critérios definidos na reunião e citados anteriormente. 
 
Eleição da Nova Coordenação 
 



A professora Janaina Weissheimer (UFRN) foi eleita para a coordenar o GT no biênio 
2016-2018 juntamente com o prof. Antonio Carlos Xavier (UFPE), como 
subcoordenador. 

 
 

Rodrigo Aragão e Dánie de Jesus 
Biênio 2014-2016 

 


