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PLANO DE TRABALHO

1.  ApresentaçãoO presente documento visa apresentar à diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação  em  Letras  e  Linguística  (ANPOLL)  o  Plano  de  Trabalho  da  nova coordenação do Grupo de Trabalho:  Teoria  da Gramática  (GT-TG) para  o biênio 2010-2012. A nova coordenação, representada pelos professores doutores Maria Denilda Moura (UFAL)  e  Danniel  da  Silva  Carvalho  (UFBA),  respectivamente  coordenadora  e  vice-coordenador, foi eleita no último dia  03 de julho de 2010, na reunião de negócios do GT-TG, realizada no XXV Encontro Nacional da ANPOLL (ENANPOLL), na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, MG. 
2. Descrição das AtividadesApresentamos,  a  seguir,  o  Plano  de  Trabalho  que  propomos  desenvolver,  como coordenadores do GT-TG, no biênio 2010-1012, em continuidade às atividades que vêm sendo desenvolvidas por gestões anteriores, e de acordo com as perspectivas do GT-TG, definidas em “Teoria da Gramática: tendências e perspectivas”, publicado  na Revista da ANPOLL  29,  número  especial:  ANPOLL  25  ANOS.  Linguística:  percurso  e  perspectivas, jan/jun 2010: 119-168. 
2.1. Política de integração do GT-TG 

• Atualização e manutenção da página web do GT-TG, levando adiante a proposta do GT de se realizar um mapeamento da produção acadêmica dos membros e de seus orientandos no Brasil.
• Atualização e manutenção da lista de discussão do GT-TG, incentivando a inscrição de novos membros, mediante o critério estabelecido de vinculação dos mesmos a um Programa de Pós-graduação no país. 
• Divulgação de eventos, cursos e palestras sob a organização de membros do GT-TG.



• Divulgação de eventos,  cursos e palestras, no Brasil e no exterior, organizados por grupos não vinculados ao GT-TG, com enfoque relevante para a área de interesse do GT-TG. 
2.2. Política de publicação da produção científica do GT-TG

• Negociação  com  periódicos  especializados,  classificados  pelo  sistema  Qualis-CAPES, de números temáticos que compreendam a produção científica do GT-TG.
• Divulgação, na lista de discussão e na página web, das chamadas para publicação em periódicos classificados pelo sistema Qualis-CAPES e/ou com corpo editorial reconhecido. 
• Incentivo  à  cooperação mútua  entre  os  membros  do GT-TG para a  revisão das publicações a serem enviadas para periódicos internacionais.
• Manutenção da prática de uma publicação anual decorrente dos encontros do GT-TG.

2.3. Política de participação do GT-TG em eventos científicos 

• Organização da participação do GT-TG nos encontros promovidos pela Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC.
• Promoção do encontro anual do GT-TG em 2011, repensando o formato do evento, conforme consulta prévia a se realizar,  junto a todos os membros do GT-TG.
• Organização da participação do GT-TG no XXVII ENAMPOLL, a realizar-se em 2012, incluindo-se a indicação da nova Coordenação. 

2.4. Atividades administrativas

• Participação  em  reuniões  promovidas  pela  diretoria  da  ANPOLL,  quando convidados.
• Atuação junto aos órgãos de fomento (CAPES, CNPq, e outros), quando necessário. 

Profa. Dra. Maria Denilda Moura – Coordenadora



Prof. Dr. Danniel da Silva Carvalho – Vice-coordenador 

 

 


