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PLANO DE TRABALHO

1. Apresentação
O 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 2012-2014. A nova coordenação, representada pelos
professores doutores Marcello Modesto (USP) e Maria Aparecida Torres
Morais (USP), respectivamente coordenador e vice-coordenadora, foi eleita
durante a reunião de negócios do GT-TG, realizada no XXVII Encontro
Nacional da ANPOLL (ENANPOLL), na Universidade Federal Fluminense, no
RJ.

2. Descrição das Atividades
Apresentamos, a seguir, o Plano de Trabalho que propomos desenvolver,
como coordenadores do GT-TG, no biênio 2012-1014, 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.
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

•
•

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

•

Promoção do encontro anual do GT-TG em 2013, repensando o formato do
evento, que deverá conter um mini-curso ministrado por um pesquisador

•

estrangeiro, que também acompanhará as apresentações de trabalho do
encontro.
Organização da participação do GT-TG no XXVIII ENAMPOLL, a realizar-se
em 2014, 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.
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