
 

 

Primeira circular 

 

Caras e caros colegas,  

No período de 3 a 5 de outubro de 2023, a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Letras e Linguística – ANPOLL realizará o XXXVII ENANPOLL – Encontro Nacional da 
ANPOLL, no formato totalmente presencial, no Instituto de Letras da UFF, campus do 
Gragoatá, em Niterói-RJ. 

Convidamos a todas e todos – integrantes do Conselho, coordenadores de Programas de Pós-
graduação, coordenadores e membros dos Grupos de Trabalho da ANPOLL – para participarem 
conosco desse evento, que terá como tema: “Pós-graduação e pesquisa em Letras e Linguística 
na reconstrução de um Brasil democrático e plural”. 

A 37ª edição do ENANPOLL será composta por mesas com palestrantes convidado(a)s, 
reuniões de trabalho voltadas a reflexões acerca da produção do conhecimento e da interlocução 
com a sociedade, e encontros dos pesquisadore(a)s membros dos Grupos de Trabalho da 
ANPOLL, com as seguintes metas: i) refletir politicamente acerca das demandas para a área, 
com foco nos processos de consolidação dos Programas de Pós-graduação; ii) contribuir para o 
fortalecimento da área, por meio da criação de espaço para debate científico e promoção às 
pesquisas em curso nos Grupo de Trabalhos e Programas de Pós-graduação da área de todo o 
país; iii) fomentar os trabalhos da Associação para o próximo biênio.  

 

1. Organização 
 
Comissão Organizadora 
Diretoria da ANPOLL 
Presidenta: Silmara Cristina Dela da Silva (UFF) 
Vice-presidente: Marcos Luiz Wiedemer (UERJ) 
Secretária: Ana Crélia Penha Dias (UFRJ) 
2ª. Secretária: Mônica Maria Guimarães Savedra (UFF) 
Tesoureira: Andréa Rodrigues (UERJ) 
2ª. Tesoureira: Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ) 
 
 
Secretaria do Evento 
Michel Marques de Faria 
Nahendi Almeida Mota 



 
Comitê Científico 
Alexandre Marcelo Bueno (UPM) 
Alexandre Ranieri (SEDUC-PA/Estácio-PA) 
Allison Marcus Leão da Silva (UEA) 
Ana Cláudia Munari Domingos (UNISC) 
Andérbio Martins (UFGD) 
André Rezende Benatti (UEMS / UFMS) 
Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU) 
Dircel Aparecida Kailer (UEL) 
Ernani Cesar de Freitas (FEEVALE / UPF) 
Frederico Garcia Fernandes (UEL) 
Geraldo Vicente Martins (UFMS) 
Gerson Rodrigues de Albuquerque (UFAC) 
Helena Bonito Couto Pereira (UFPA) 
Mário Cezar Silva Leite (UFMT) 
Marisa Corrêa Silva (UEM) 
Raquel da Silva Ortega (UESC) 
Regina Helena Pires de Brito (UPM) 
Roberto Leiser Baronas (UFSCar) 
Rodrigo Esteves de Lima Lopes (UNICAMP) 
Ronaldo de Oliveira Batista (UPM) 
Rosemeri Passos Baltazar Machado (UEL) 
Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT) 
 

2. Programação preliminar 

Terça-feira, 3 de outubro de 2023 
 
8:30 – 9:30 Recepção aos participantes e entrega de material 
 
Sessão de abertura 
 
Mesas-redondas 
 
Reuniões dos GTs (2h30min de duração)  
 
Café com pôster (ANPOLL Integra) 
 
Entrega do Prêmio ANPOLL de teses e dissertações 
 
Atração cultural, lançamento de livros e coquetel de boas-vindas 
 
 

Quarta-feira, 4 de outubro de 2023 
 
Reunião de Coordenadores de Pós-graduação 
 
Reunião de Coordenadores de GT, com eleição de novos integrantes do Conselho de GTs 
 
Reunião do Conselho Deliberativo da ANPOLL 
 



Reuniões dos GTs (2h30min de duração) 
 
Café com pôster (ANPOLL Integra) 
 
Mesas-redondas 
 
 

Quinta-feira, 5 de outubro de 2023 
 
Mesas-redondas 
 
Reuniões dos GTs (1h30min de duração) 
 
Café com pôster (ANPOLL Integra) 
 
Assembleia Geral da ANPOLL com eleição de nova diretoria e integrantes do Conselho Consultivo (um 
representante da Linguística e dois representantes da Literatura) 
 
Sessão de encerramento  
 
 
 

3. Modalidades de participação 

Com apresentação de trabalho 

Coordenadores de Programas de Pós-graduação, Professores Coordenadores dos Grupos de 
Trabalho (GTs) e pesquisadores membros dos GTs poderão participar do evento com 
apresentação de comunicação oral. Caberá aos Coordenadores de GT definir o escopo das 
participações (apenas membros do GT ou também participantes externos) e a seleção dos 
trabalhos. 

Estudantes da Pós-graduação, da Graduação e Professore(a)s da Educação Básica poderão 
apresentar pôster no ANPOLL Integra.  

Todas as inscrições deverão feitas via formulário online, a ser disponibilizado no site do 
evento.  

 

Importante:  

- Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho (seja em autoria individual 
ou como coautor); 

- No caso de trabalhos com coautoria, é obrigatório que autore(a)s e coautore(a)s façam suas 
inscrições no evento; 

- O pagamento da taxa de inscrição é por participante e não por trabalho. Assim, nos trabalhos 
em coautoria todo(a)s o(a)s inscrito(a)s deverão efetuar o pagamento.  

 

Sem apresentação de trabalho 

Estudantes de Pós-graduação, de Graduação, Professore(a)s e demais profissionais 
que não queiram apresentar trabalho no evento poderão se inscrever como participantes SEM 
apresentação de trabalho (ouvintes). 



4. Datas importantes 

Submissão de trabalhos para apresentação nos GTs e para 
pôster (ANPOLL integra) 

20/04/2023 e 31/05/2023 

Envio das cartas de aceite 20/06/2023 
Início do prazo de pagamento para inscrições, com ou sem 
apresentação de trabalhos 

26/06/2023 

Último prazo para pagamento de inscrições, com apresentação 
de trabalhos  

20/07/2023 

Último prazo para pagamento de inscrições, sem apresentação 
de trabalhos 

18/08/2023 

Divulgação da programação completa 30/08/2023 
 

5. Valores de inscrições 

Categoria Valores 
 

Integrantes do Conselho Consultivo, 
Coordenador(a) de PPG filiado à ANPOLL e 
Coordenador(a) GT da ANPOLL 

Isento 

Membro de GT COM apresentação de trabalho 
(Professor(a) de Instituição de Ensino Superior) 

R$ 220,00 

Membro de GT COM apresentação de trabalho 
(Estudante de Pós-Graduação) 

R$ 120,00 

Participante do ANPOLL Integra COM 
apresentação de pôster (Estudante de 
Graduação, Pós-graduação e professores do 
ensino básico) 

R$ 70,00 

Participante SEM apresentação de trabalho 
(ouvinte) 

R$ 30,00 

 

O site do XXXVII ENANPOLL está em construção e será divulgado em uma segunda circular, 
juntamente a outras informações sobre o evento.  
Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail anpoll.sec@gmail.com.  
 
Niterói-RJ, 10 de março de 2023. 
 
 
Realização:                                                              Apoio: 
 

                                               
 
Organização: 

         


