
 

 
 

 

XXXIII ENANPOLL 

Encontro Nacional da ANPOLL 

 

NORMAS DE RECEBIMENTO, AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS QUE SERÃO 

APRESENTADOS NO GT LÍNGUAS INDÍGENAS E MODALIDADES DE 

APRESENTAÇÃO 

 

 

1. As propostas de apresentação deverão ser encaminhadas para anderbiomartins@ufgd.edu.br 

entre os dias 02/02/2018 a 15/03/2018. 

2. Os resumos deverão ser encaminhados conforme modelo estabelecido pela organização do 

evento. Devem ter no máximo 250 palavras, seguidas de 03 palavras-chave. Os proponentes 

deverão explicitar em seus resumos a linha do trabalho na qual se inscrevem. Dessa forma, teremos 

condições de selecionar trabalhos das mais diversas linhas, o que permitirá que o maior número 

de linhas e correntes teóricas sejam contempladas. 

3. Deixamos claro que a coordenação do GT ficará responsável por responder aos recursos dos 

candidatos que tiverem seus resumos indeferidos, bem como, por enviar os resumos deferidos à 

Secretaria da ANPOLL. 

4. Será aceita comunicação individual e em coautoria. Consideramos apropriado que trabalhos de 

alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) sejam apresentados em coautoria com os 

respectivos orientadores ou coorientadores.  

5. O tempo de apresentação dos trabalhos orais é de 20 minutos  

6. Consideraremos a possibilidade de que alguns trabalhos, ainda em fase inicial, sejam 

apresentados na modalidade pôster. 

6. As cartas de aceite serão enviadas entre 16/03/2018 a 30/03/2018. 

7. Todos os resumos aceitos serão publicados nos links de cada GT, na página da ANPOLL e, 

posteriormente, divulgados os locais em que serão apresentados.  

8. Estabeleceremos conjuntamente quais serão os critérios adotados para a destinação final dos 

trabalhos apresentados (publicação em livro, e-book, etc., periódico, ou outros). 

9. Todas as salas em que os trabalhos serão apresentados contarão com computador e data show. 

Como são 50 GTs, teremos 50 salas com apresentações concomitantes. Equipamentos adicionais 

(como caixa de som) deverão ser solicitados por e-mail com bastante antecedência, para que 

possamos repassar a demanda à Secretaria da ANPOLL. 

10. Todos os participantes que pretendem apresentar trabalho no ENANPOLL (podendo ser 

comunicação individual ou pôster), independentemente da sua condição (coordenador(a) de GT, 

coordenador(a) de Programa de Pós, membro da Diretoria da ANPOLL, membro do Conselho 

Deliberativo ou convidado(a)) deverão pagar a taxa de inscrição. A taxa é de R$ 200,00. As 

instruções para pagamento podem ser acessadas em 

http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/inscricoes/. 
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11. Todos os certificados das apresentações estarão disponíveis no site da ANPOLL, a partir de 

01/08/2018.  

 

Quaisquer dúvidas, não hesitem em nos contatar. Muito agradecido.  

 

 

Prof. Dr. Andérbio Márcio Silva Martins – UFGD 

Coordenador do GT Língua Indígenas 

Email: anderbiomartins@ufgd.edu.br 

 

Profa. Dra. Eliete de Jesus Bararuá Solano – UEPA  

Vice-Coordenadora do GT Línguas Indígenas 

Email: elietesolano@yahoo.com.br 

 

 

Dourados-MS, 01 de fevereiro de 2018. 

 

 


