
PLANO DE TRABALHO DO GT LINGÜÍSTICA DE TEXTO 

E ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 

PARA O BIÊNIO 2008/2010 

 

 

 

Dia - 03/07/2008 

 

Apresentação de trabalhos 

Coordenação: Anna Christina Bentes 

 

Presentes nas sessões da manhã e da tarde do dia 03/07:  

Luiz Antônio Silva, Leonor Werneck dos Santos, Marli Quadros Leite, Clélia Jubran, Aparecida Feola 

Sella, Mônica Cavalcante, Maria Francisca Oliveira Santos, Maria das Graças Soares Rodrigues, Maria 

Eduarda Giering, Diana Luz Pessoa de Barros, Rosane Santos Mauro Monnerat, Kazue Monteiro de 

Barros, Denize Garcia da Silva, Ana Maria Nápoles, Anna Christina Bentes, Antônio Carlos Xavier, 

Gilton Sampaio de Souza (17) 

 

Mesa 1 – A produção textual e sua organização lingüístico-discursiva 

Presentes: Maria Francisca Oliveira Santos; Maria das Graças Soares Rodrigues; Aparecida Feola 

Sella, Maria Eduarda Giering; ausente: Telisa Furlanetto Graef  

 

A sessão se iniciou às 8:50. Cada um dos trabalhos foi apresentado no tempo de 20 minutos. O debate 

começou às 10:15 e terminou às 10:35 

 

Mesa 2 – O discurso da (des)cortesia 

Presentes: Marli Quadros Leite; Diana Luz Pessoa de Barros; Luiz Antônio Silva; Kazue Monteiro de 

Barros;  

 

A sessão se iniciou às 11:00h. Cada um dos trabalhos foi apresentado no tempo de 20 minutos. O 

debate começou às  12:40 e terminou às 12:50.  

 

Mesa 3 – Produção textual-discursiva em contextos virtuais e/ou escolares  

Presentes: Antônio Carlos Xavier, Ana Maria Nápoles Vilela, Leonor Werneck dos Santos, Gilton 

Sampaio de Souza; ausente: Maria Eulália Sobral Toscano 

 

A sessão se iniciou às 14:05h. Cada um dos trabalhos foi apresentado no tempo de 20 minutos. O 

debate começou às 15:45 e terminou às 16:00h. 

 



Mesa 4 – Produção textual, referenciação e repetição  

Presentes: Clélia Jubran, Mônica Cavalcante, Rosane Santos Mauro Monnerat, Denise Helena Garcia 

da Silva; Anna Christina Bentes. 

 

A sessão se iniciou às 16:25h. Cada um dos trabalhos foi apresentado no tempo de 20 minutos. O 

debate começou às 18:00h e terminou às 18:25. 

 

 

 

Dia - 04/07/2008 – Manhã 

 

Assembléia do GT 

Coordenação: Anna Christina Bentes 

 

Presentes: Maria Francisca Oliveira Santos, Aparecida Feola Sella, Maria Eduarda Giering, Marli 

Quadros Leite, Diana Luz Pessoa de Barros, Kazue Saito Monteiro de Barros, Antônio Carlos dos 

Santos Xavier, Leonor Werneck dos Santos, Clélia Jubran, Rosane Santos Mauro Monnerat, Ana Maria 

Nápoles, Anna Christina Bentes, Gilton Sampaio de Souza, Maria Flávia Pereira Bolella (14). 

 

A assembléia do GT acatou por unanimidade os pontos de pauta propostos pela coordenação. 

Considerando as diretrizes gerais de organização dos Grupos de Trabalho da ANPOLL presentes tanto 

no estatuto da ANPOLL como no documento produzido pelos coordenadores de GT, na reunião 

intermediária da ANPOLL, em julho de 2007,  a assembléia do GT tomou as seguintes decisões:  

 

1. É de responsabilidade da coordenação do GT: 

a) Administrar e manter em funcionamento a página do GT;  

b) Fazer o recadastramento dos membros do GT até 3 meses após a reunião bienal.  

c) Incentivar e lembrar os membros do GT a se recadastrarem; 

d) Disponibilizar as informações necessárias para o recadastramento - endereço da página do GT, 

formulário  de recadastramento, e.mail para onde o membro do GT deve enviar o formulário; 

e) Promover discussões virtuais sobre questões importantes para a gestão acadêmica e 

administrativa do GT;  

f) Promover o encontro intermediário do GT de forma a melhor preparar o encontro bienal; 

g) Disponibilizar na página do GT os textos produzidos para as reuniões intermediária e bienal; 

h) Procurar organizar uma publicação dos trabalhos do GT no biênio, considerando sempre suas 

linhas de pesquisa e temática(s). 

i) Produzir um relatório das atividades desenvolvidas no biênio, a ser disponibilizado aos 

membros do GT logo após a reunião bienal. 

 

2. O ingresso de novos membros no GT se dará mediante:  



a) apresentação de título de doutor; 

b) comprovação de atuação em programa de pós-graduação em Letras-Lingüística, vinculada a 

pelo menos uma das linhas de pesquisa do GT, a saber, processamento textual, processos 

interacionais e texto e ensino. O ingresso de novos membros dar-se-á no período do 

recadastramento ou durante a reunião bienal. 

j) preenchimento do formulário de recadastramento no período dos três meses depois da 

reunião bienal;  

 

3. A reunião bienal do GT deverá: 

a) promover uma discussão sobre as linhas de pesquisa do GT e os temas a serem trabalhados no 

biênio; 

b) ter um formato que possibilite a divulgação e a discussão dos resultados dos diálogos 

estabelecidos entre os diferentes Grupos de Pesquisa (GPs), dos quais os membros do GT são 

líderes ou participantes, ao longo do biênio.  

 

4. É de responsabilidade dos membros do GT: 

a) fazer o recadastramento durante o período de três meses após a reunião bienal. Caso o 

membro do GT não faça o recadastramento no prazo estipulado, a coordenação entenderá que, 

durante aquele biênio, ele não participará dos trabalhos do GT;     

b) colaborar com a coordenação para o bom andamento dos trabalhos ao longo do biênio. 

 

5. O plano de trabalho do GT para o biênio 2008-2010 prevê:  

a) o desenvolvimento de trabalhos nas linhas temáticas processamento textual, processos 

interacionais e texto e ensino;   

b) a realização do II Encontro Intermediário do GT, em São Paulo; 

c) a comemoração dos 25 anos de existência do GT e uma homenagem do GT a Luiz Antônio 

Marcuschi com uma publicação, a ser lançada na reunião em Belo Horizonte, em 2010, que 

deverá concentrar-se na temática Balanço/histórico, estado da arte e perspectivas da área de 

LT e AC; 

 

6. A eleição da coordenação para o biênio 2008-2010 

a) foram eleitas por unanimidade para a coordenação do GT nesse biênio que se inicia as 

professoras Anna Christina Bentes (annabentes@yahoo.com.br), da UNICAMP, como 

coordenadora, e Marli Quadros Leite (mq.leite@uol.com.br), da USP, como vice-

coordenadora. 

 

7. A participação do GT na homenagem a Marcuschi proposta pela Pós Graduação da UFPE 

(conforme e.mail enviado aos membros do GT pela professora Ângela Dionísio) poderá 

acontecer se os seguintes pontos forem considerados:  



a)  a publicação em homenagem à Marcuschi deverá ser uma iniciativa do Programa de Pós-

Graduação em Letras-Lingüística da UFPE e do GT de Lingüística de Texto e Análise da 

Conversação; 

b) a publicação, como uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Letras-Lingüística da 

UFPE e do GT de Lingüística de Texto e Análise da Conversação, deverá contar apenas com os 

trabalhos do GT já publicados nos volumes organizados por Ingedore Koch e Kazue Barros (1) 

e por Kazue Barros (2); 

c) em caso de concordância das duas instâncias envolvidas e das professoras citadas, a organização 

da publicação deverá ser de responsabilidade conjunta das professoras Ângela Dionísio, Judith 

Hoffnagel, indicadas pelo Programa de Pós-Graduação da UFPE e Ingedore Koch e Kazue 

Barros, organizadoras das publicações do GT. 

d) a publicação deverá contar com um texto (introdutório ou final, a ser combinado com as 

coordenadoras), em nome do GT, produzido pela coordenação do GT.  


