
ATA DA 29ª ASSEMBLEIA GERAL DA ANPOLL.  Aos onze dias do mês de 1	  

junho de dois mil e catorze, às 10:00hs, no Auditório Guarapuvu, no Centro de 2	  

Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, foi realizada a Assembléia 3	  

Geral Ordinária da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 4	  

Linguística – ANPOLL, por ocasião do XXIX ENANPOLL, sob a presidência do 5	  

professor Heronides Maurílio de Melo Moura, presidente da Associação, 6	  

compondo-se a mesa coordenadora dos trabalhos com os demais membros da 7	  

diretoria: Rosângela Hammes Rodrigues (Vice-presidente), Andréia Guerini 8	  

(Secretária Executiva) e Mailce Borges Mota (Tesoureira). Estavam presentes os 9	  

coordenadores dos programas de pós-graduação afiliados à ANPOLL, conforme 10	  

lista de assinaturas, parte integrante desta ata. O Presidente abriu a reunião com a 11	  

as eleições para a nova Diretoria da ANPOLL e solicitou a aprovação da pauta da 12	  

reunião. A pauta foi aprovada, com a inclusão do item Outros Assuntos. O 13	  

primeiro ponto da pauta foi a realização da votação para a nova Diretoria e 14	  

Conselheiros para o biênio 2014-2016. Para a votação, foram disponibilizadas duas 15	  

urnas, tendo sido a eleição coordenada por uma Comissão Eleitoral designada para 16	  

tal fim. A votação se estendeu até 11hs.  Em seguida, a Secretaria realizou a leitura 17	  

da ata da 28ª. Assembléia Geral da ANPOLL, realizada no dia três de julho de dois 18	  

mil e treze. Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, 19	  

passou-se ao ponto seguinte da pauta, que tratava da proposta de alteração do nome 20	  

da Área. O presidente da Associação expôs o resultado da discussão na reunião dos 21	  

coordenadores de programas ocorrida no dia anterior e sobre a decisão de se 22	  

manter o nome da Área e de se discutir, em comissão designada para tal fim, as 23	  

subáreas. Em seguida, a professora Paula Zundi, da UFRJ, apresentou à 24	  

Assembleia um documento que propunha alteração no nome de Área, com a 25	  

inclusão do termo Linguística Aplicada, ao lado dos termos Letras e Linguística. O 26	  

documento foi lido e discutido durante a Assembléia. Por maioria, decidiu-se 27	  

manter o nome da Área e constituir-se uma comissão para discutir, no âmbito da 28	  

ANPOLL, a proposta de alteração de subáreas, na área de Letras e Linguística. Foi 29	  

ainda aprovado por unanimidade que a ANPOLL solicite esclarecimento junto ao 30	  

Comitê Assessor (CA) do CNPq sobre a existência de um documento alterando as 31	  

subáreas, e que a ANPOLL seja incluída na discussão junto ao CA de Letras e 32	  

Linguística. Na sequência, tratou-se dos critérios para composição da comissão 33	  

para discutir a questão da alteração de subáreas. Por maioria, aprovou-se que a 34	  



comissão seja formada pela Diretoria da ANPOLL, juntamente com os membros 35	  

do Conselho da ANPOLL, a qual fará uma consulta sobre o assunto aos 36	  

coordenadores de programas, coordenadores de GTs e às Associações da área, 37	  

como ABRALIN, ALAB, ABRALIC, ABRAPT, entre outras. Dando continuidade 38	  

à pauta, tratou-se da Revista da ANPOLL. A secretaria relatou sobre o 39	  

funcionamento da revista e sobre a necessidade de algumas mudanças para a 40	  

manutenção do Qualis A1 e da inserção da revista no SCIELO. Após alguma 41	  

discussão, decidiu-se por maioria que a revista não teria mais números temáticos e 42	  

que, portanto, passará a receber artigos e resenhas em fluxo contínuo. Além disso, 43	  

em função do término do mandato do editor André Luis Gomes, foi escolhido um 44	  

novo editor para a Revista da ANPOLL. Por maioria, Stélio Furlan foi designado 45	  

para assumir o cargo de editor-chefe da revista da ANPOLL por um período de 46	  

quatro anos, podendo ser reconduzido por igual período. No quinto ponto de pauta, 47	  

Edital específico para a Área de Letras e Linguística, o presidente da Associação 48	  

falou de uma ação propositiva da ANPOLL no sentido de elaborar editais para a 49	  

Área, já que o CNPq está aberto para tais propostas. Decidiu-se, então, que a 50	  

mesma comissão que discutirá a questão do nome da Área seja também a 51	  

responsável pela consulta aos Coordenadores de GTs e Coordenadores de 52	  

Programas sobre os possíveis editais de pesquisa para a Área. Em seguida, a vice-53	  

presidente da Associação apresentou os pareceres do Conselho da ANPOLL 54	  

referentes aos pedidos de afiliação dos Programas de Pós-Graduação e de criação 55	  

de Grupos de Trabalho. Foram aprovados os pedidos de filiação dos seguintes 56	  

programas: 1) Mestrado em Letras da Universidade Estadual do Piauí; 2) Mestrado 57	  

em Linguística da Universidade do Estado de Mato Grosso; 3) Programa de Pós-58	  

Graduação em Letras: cultura, educação e Linguagens da Universidade Estadual do 59	  

Sudoeste da Bahia; 4) Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade da 60	  

Universidade Estadual de Ponta Grossa; 5) Programa de Pós-Graduação em 61	  

Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará e 6) Mestrado Profissional 62	  

em Letras em Rede Nacional (PROLETRAS). Foi aprovada, também, a proposta 63	  

de criação do Grupo de Trabalho “Intermidialidade: literatura, artes e mídias”. Na 64	  

sequência, foi apresentada pela tesoureira da ANPOLL a prestação de contas da 65	  

gestão, com a informação de que esta Diretoria estará entregando para a nova 66	  

gestão um saldo previsto de R$ 249.161,57, ainda sujeito a alterações. A prestação 67	  

de contas foi aprovada na reunião do Conselho da ANPOLL e por unanimidade na 68	  



Assembléia. Como nono ponto de pauta, tratou-se da Anuidade da ANPOLL para 69	  

2015. O Conselho da ANPOLL sugeriu que o reajuste da anuidade passe a ser feito 70	  

com base no IGPM dos últimos 12 meses.  A proposta foi aprovada. Assim, a nova 71	  

mensalidade passa de R$ 1.250,00 para 1.350,00. Em Outros Assuntos, a 72	  

professora Ana Suelly Arruda Câmara Cabral solicitou que a ANPOLL 73	  

intermediasse junto à Capes no sentido de propor a criação de um Prêmio Capes 74	  

Aryon Dall'Igna Rodrigues, na área de Línguas Indígenas, bem como sugerisse que 75	  

a mesma fomentasse pesquisas em línguas e literaturas indígenas com editais 76	  

específicos e ainda que abrisse exceções em relação a alguns critérios de avaliação 77	  

para possibilitar a abertura de novos  programas de pós-graduação em línguas 78	  

indígenas. Como último ponto de pauta, a secretaria leu a ata elaborada pela 79	  

Comissão Eleitoral, com o resultado da eleição para a Diretoria da ANPOLL para o 80	  

biênio 2014-2016 e para o Conselho. Compareceram 76 votantes e os votos 81	  

ficaram assim distribuídos: para a Diretoria da ANPOLL 2014-2016, composta por 82	  

Fabio Akcelrud Durão (UNICAMP – Presidente), CPF: 020.388.947-95, RG: 83	  

14.377.247-8, SSP/SP e residente à Rua Tiradentes, 1014. São Carlos, SP. 13560-84	  

430, Verónica Galíndez Jorge (USP – Vice-presidente), CPF 24744065813,RG 85	  

379893411, residente à Rua dona Luísa Júlia, 47 apto 52, São Paulo, 04542-020, 86	  

Waldemar Ferreira Netto (USP – Secretário), CPF: 006.547.888-63, RG: 87	  

4.975.211-X SSP/SP, residente à Rua Jorge Utsumi, 86. São Paulo, 05519-020, 88	  

Maria Sílvia Betti (USP – 2º Secretário), CPF: 011.166.358-01, Lúcia Granja 89	  

(UNESP – Tesoureiro), CPF: 120.553.008-81,  RG 18.945.716-8 SSP-SP, 90	  

residente à Rua Redentora, 2920 apto 133. Vila Redentora.  São José do Rio 91	  

Preto/15015-780, Vera Bastazin (PUC-SP – 2º Tesoureiro), CPF 006.567.428-60,  92	  

houve 70 votos a favor da chapa única, 05 votos em branco e 01 voto nulo; para 93	  

membros do Conselho da ANPOLL 2014-2018, na área de Estudos Literários, 94	  

houve 62 votos para os candidatos Andréia Guerini (UFSC – Titular) e Walter 95	  

Carlos Costa (UFSC/UFC – Suplente), 41 votos para os candidatos Sandra 96	  

Guardini Teixeira Vasconcelos (USP – Titular) e Maria Eulália Ramicelli (UFSM 97	  

– Suplente), 03 votos em branco e 01 voto nulo; para membros do Conselho da 98	  

ANPOLL 2014-2018, na área de Estudos Linguísticos, houve 56 votos para os 99	  

candidatos Maria das Graças S. Rodrigues (UFRN – Titular) e João Gomes da 100	  

Silva Neto (UFRN – Suplente), 19 votos em branco e 01 voto nulo. O endereço da 101	  

ANPOLL a partir deste momento passa a ser: Universidade Estadual de Campinas, 102	  



Instituto de Estudos da Linguagem, Rua Sergio Buarque de Holanda, 571, sala 103	  

D.1.44, CEP: 13083-859, Campinas-São Paulo. Nada mais havendo a tratar, a 104	  

Secretária da ANPOLL, lavrou a presente ata, que vai assinada por todos os 105	  

membros da Diretoria da ANPOLL 2012-2014 e pelo Presidente eleito para a 106	  

gestão 2014-2016. Florianópolis, 11 de junho de 2014. 107	  

 108	  


