III Circular do XXXV ENANPOLL
A pandemia da COVID-19 tem nos colocado novos desafios e maneiras de pensar a
educação, a cultura e as práticas de pesquisa. Alguns trabalhos tiveram que ser
interrompidos, mas muitos deram continuidade e, agora, necessitam ouvir sugestões de
apresentar e debater suas ideias com outros profissionais da área, para que elas possam
ser melhoradas.
A ANPOLL é uma das entidades científicas brasileiras mais importantes da pesquisa em
Letras e Linguística no Brasil. Criada há 36 anos, ela surge com o objetivo de incentivar
o estudo, o ensino e a pesquisa, de promover a divulgação e o intercâmbio de trabalhos
científicos e de estimular os debates. O Encontro Nacional em anos pares é um evento
tradicional, em que pesquisadores, professores e alunos da área de Letras e Linguística
se reúnem para apresentar seus resultados de pesquisa e aperfeiçoar ou dar novos
rumos no avanço de suas investigações. Não vamos deixar que a pandemia do novo
coronavírus interrompa esse ciclo!
O XXXV ENANPOLL teve que ser adaptado à essa nova realidade, na qual buscamos
preservar, ao máximo, a convivência e a dedicação de seus participantes, transportadas
para um ambiente virtual e seguro, acessado diretamente da nossa própria casa. Não
teremos os abraços calorosos dos reencontros, nem aquele café especial que havíamos
preparado com toda tradição da cafeicultura londrinense, mas manteremos em pé a
nossa rede de afeto.
Buscamos preservar a programação original e, para tanto, contratamos uma empresa
especializada, que nos oferecerá toda assistência para que tenhamos as salas de nossos
Grupos de Trabalho com até 100 pessoas, a aula-show, as mesas-redondas e as
conferências com acesso simultâneo de até 1000 pessoas, e faremos, também, os
lançamentos de livros. Além disso, a sessão “ANPOLL Integra”, um espaço de acolhida e

estímulo à participação de novos pesquisadores, está confirmada! Utilizamos os
recursos tecnológicos para melhorar esta modalidade e torná-la ainda mais disponível a
todos!
Ah! A novidade será a nossa loja virtual, com souvernis da ANPOLL, um espaço no qual
você poderá adquirir produtos com a nossa marca e, além de contribuir com a
Associação, levará seu nome para vários lugares do Brasil.
Mas a mudança de um congresso planejado fisicamente para o ambiente virtual exigiu a
ter que nos adaptarmos a uma nova plataforma. Se, por um lado, essa migração baixará,
consideravelmente, o valor das inscrições, por outro, o novo sistema exigiu de nós que
as inscrições feitas na modalidade presencial tivessem que ser canceladas e o dinheiro
restituído.
A nova modalidade facultará o pagamento por depósito, transferência e Paypal e o
sistema será reaberto para novas inscrições. Se você já havia se inscrito, poderá
aproveitar o mesmo resumo. Haverá ainda a publicação de anais, por isso, fique atento
às novas circulares.
1. SOBRE O ENANPOLL
O ENANPOLL é um pouco diferente dos outros congressos, pois é o momento que os
Grupos de Trabalho (GTs) possuem para apresentar tudo que produziram nos últimos
dois anos. Atualmente, a ANPOLL possui 52 GTs e, portanto, teremos 52 salas com
apresentações orais e/ou painéis concomitantes nos três dias de evento. Cada GT possui
suas próprias regras: alguns aceitam que somente os integrantes do GT apresentem
trabalhos, outros aceitam apenas professores Doutores, outros aceitam alunos tanto da
Pós-Graduação como da Graduação (geralmente em co-autoria com os orientadores).
Se você ainda não é membro de nenhum GT, acesse o nosso site e conheça os GTs
clicando em: http://anpoll.org.br/grupos-de-trabalhos/. Verifique qual deles melhor se
enquadra na sua linha de trabalho e envie e-mail para o(a) coordenador(a) perguntando
se ele aceitaria um novo membro no grupo. Caso positivo, realize a sua inscrição com
apresentação de trabalho, conforme as informações seguintes.

1. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação, Professores Coordenadores dos
Grupos de Trabalho (GTs), Professores membros dos GTs e alunos da Pós-Graduação
poderão participar do evento com apresentação de comunicação oral enviando seus
resumos para os Coordenadores dos GTs. Para aqueles que não são membros de GTs
(alunos da Pós-Graduação e Graduação) haverá a possibilidade de apresentar e-pôster
no I ANPOLL Integra. Todas as inscrições serão via formulário online.

OBSERVAÇÃO: cada participante poderá apresentar apenas um
trabalho (como autor ou como coautor). Nos trabalhos com
coautoria é necessário que todos os envolvidos (autores e
coautores) estejam inscritos no evento individualmente.
Lembramos que o pagamento da taxa de inscrição é por
participante e não por trabalho, assim, nos trabalhos em
coautoria todos os inscritos deverão efetuar o pagamento.
SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Alunos da Pós-Graduação, alunos de Graduação, professores e demais profissionais que
não queiram apresentar trabalho no evento poderão se inscrever como participantes
SEM apresentação de trabalho.

2. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO
MODALIDADE E-PÔSTER
São os Coordenadores de GT que decidem se em seu grupo haverá ou não a modalidade
e-pôster. Em caso positivo, os autores dos trabalhos apresentados nessa modalidade
deverão enviar vídeos de até dois minutos explicando sucintamente o seu trabalho. Os
participantes do I ANPOLL Integra também deverão enviar os vídeos de até dois
minutos que ficarão disponíveis na plataforma nos dias do evento. As explicações de
como gravar o vídeo e para onde enviar será publicado posteriormente.
MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL
Na modalidade comunicação oral, são os Coordenadores dos GT que definem a duração
das apresentações das comunicações, conforme a quantidade de inscritos em cada GT. A
programação das comunicações orais de cada GT será publicada no site do evento até
15 de novembro de 2020.
OBSERVAÇÕES
a) Autor de trabalho individual ou de trabalho em coautoria só
terá direito a certificado se tiver efetuado sua inscrição no evento
e efetivamente apresentado o trabalho no horário designado para
sua exposição.
b) NÃO será permitida a apresentação de trabalho de autor
ausente por terceiros.
c) O trabalho em coautoria poderá ser apresentado pelo autor
e/ou pelo coautor.

3. SOBRE O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nessa edição virtual, as inscrições no ENANPOLL serão feitas online, por meio de
preenchimento do formulário. Para se inscrever, você deverá acessar o site oficial da
ANPOLL (http://anpoll.org.br/) e clicar no bunner do evento, na página inicial. Ou
acesse: http://sis.automacaodeeventos.com.br/2020/anpoll/sis/inscricao/.
No menu “Inscrições”, você encontrará o formulário que deverá ser preenchido e
enviado online, pelo site. Nessa Circular, iremos explicar todos os tipos de inscrição
disponíveis e o passo a passo do processo até a confirmação.
3.1 TIPOS DE INSCRIÇÃO
Logo no início do formulário você deverá escolher entre as opções “isentos” e “não
isentos”. Ao grupo dos “isentos” pertencem os(as) Professores(as) Coordenadores(as)
de PPG, Professores(as) Coordenadores(as) de GT, Palestrantes, Diretoria e Conselho
Deliberativo cujos CPF foram devidamente cadastrados. Ao grupo dos “não isentos”
pertencem as seguintes categorias:
1. Membro de GT COM apresentação de trabalho – Professores(as) de
instituições de Ensino Superior e a estudantes de Pós-Graduação;
2. Participante do ANPOLL Integra COM apresentação de e-pôster – Estudantes
de Graduação ou de Pós-Graduação, e
3. Participantes SEM apresentação de trabalho – Participante que não é
membro de nenhum GT e que não pretende apresentar trabalho.
Observação:
● Os vice-coordenadores(as) de GT deverão se inscrever como
membros de GT COM apresentação de trabalho, pois NÃO
estão isentos da taxa de inscrição.
3.2 COLÓQUIOS E OFICINAS
No formulário você também encontrará o item “Colóquios e Oficinas”. Nessa edição do
ENANPOLL, teremos algumas atividades diferentes, conforme a Programação Evento
(acesse: http://anpoll.org.br/enanpoll2020/programacao/). Cabe esclarecer que as
“Colóquios e Oficinas” serão oferecidos apenas no dia 11 de dezembro de 2020. Você
deverá optar por somente uma oficina ou colóquio. Ou, se não for de seu interesse, você
poderá não escolher oficina alguma.
As ementas dos Colóquios e Oficinas estão publicadas no site do evento. Acesse:
http://anpoll.org.br/enanpoll2020/coloquios-e-oficinas/

3.3 ETAPAS DA INSCRIÇÃO
Ao preencher o formulário e criar uma senha, você conseguirá acessar um ambiente de
acesso restrito individual. É neste espaço da plataforma online que você conseguirá
acessar as suas informações cadastrais, alterar a sua senha, acessar as mensagens
recebidas automaticamente pelo sistema, submeter o resumo e o trabalho completo,
escolher o colóquio ou oficina que irá participar, receber o aceite ou recusa do seu
trabalho e, finalmente, realizar e acompanhar o pagamento da taxa de inscrição. Se,
ainda assim, você tiver alguma dúvida, envie sua mensagem para
enanpoll2020@anpoll.org.br
Para que você não fique com dúvidas no momento do preenchimento do formulário,
sugerimos que você assista ao vídeo com o tutorial de inscrição. Acesse o menu
“Documentos” e clique em “Tutorial”.
3.4 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO
● Prazo para submissão: até 10/ 10/2020
● Será permitida a submissão de apenas um resumo por autor(a) ou coautor(a).
● Nos trabalhos com coautoria é necessário que todos os envolvidos (autores e
coautores) estejam inscritos no evento individualmente.
● Após o preenchimento do formulário, o resumo deverá ser enviado acessando a
sua área restrita individual. Clique em “Submissão de Resumo”. O resumo de até
250 palavras deverá ser “colado” no próprio formulário.
● Para os casos de trabalho em coautoria, ambos deverão submeter o resumo.

4. TARIFAS DE INSCRIÇÃO
Todos os participantes deverão preencher o formulário on-line, disponível no site do
evento, e, posteriormente ao recebimento do aceite, efetuar o pagamento da taxa de
inscrição referente a sua categoria:
Categoria
Coordenador(a) de PPG filiado à ANPOLL
Coordenador(a) GT da ANPOLL
Membro de GT COM apresentação de trabalho
(Professor(a) de Instituição de Ensino Superior)
Membro de GT COM apresentação de trabalho
(Estudante de Pós-Graduação)
Participante do ANPOLL Integra COM
apresentação de E-pôster (Estudante de
Graduação ou de Pós-Graduação)
Participante SEM apresentação de trabalho

De 30/10/2020 até
15/11/2020
Isento
Isento
R$ 120,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 20,00

5. DATAS IMPORTANTES
Inscrições online e submissão dos resumos: de 20/07/2020 até 10/10/2020
Notificação dos aceites dos trabalhos: até 30/10/2020
Pagamento das inscrições: de 30/10/2020 até 15/11/2020
Envio de trabalhos completos para Anais: de 30/10/2020 até 30/11/2020
Programação das apresentações dos GTs: 15/11/2020
Realização do evento: 09,10 e 11 de dezembro de 2020

6. COMISSÃO ORGANIZADORA
DIRETORIA:
Presidente: Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes (UEL)
Vice-presidente: Dra. Marisa Corrêa Silva (UEM)
Secretária: Dra. Rosemeri Passos Baltazar Machado (UEL)
2o Secretária: Dra. Lourdes Kaminski Alves (UNIOESTE/Cascavel)
Tesoureira: Dra. Maria Carolina de Godoy (UEL)
2o Tesoureira: Dra. Lúcia Osana Zolin (UEM)
CONSELHO:
Estudos Linguísticos
Dr. Oto Araújo Vale (UFSCar)
Dr. Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP – SJRP)
Dr. Roberto Leiser Baronas (UFSCar)
Dr. Geraldo Vicente Martins (UFMS)
Dra. Mônica Savedra (UFF)
Dr. Marcos Luiz Wiedemer (UERJ)
Dr. Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT)
Estudos Literários
Dr. Fabio Akcelrud Durão (UNICAMP)
Dra. Lúcia Granja (UNESP – SJRP)
Dr. Mário Cezar Silva Leite (UFMT)
Dra. Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU)
Dra. Socorro de Fátima Pacífico Barbosa (UFPB)
SECRETARIA:
Dra. Paula Camila Mesti (ANPOLL-UNESPAR)
Me. Ana Carolina Bernardino (UEL)
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO DA UEL:
Dra. Dircel Aparecida Kailer
(Chefe do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas – LET)
Dra. Cristina Valéria Bulhões Simon

(Vice-coordenadora do Colegiado de Letras – LET)
Dra. Esther Gomes de Oliveira
(Docente do LET)
Dra. Fabiane Cristina Altino
(Coordenadora do Programa de Estudos da Linguagem – LET)
Dra. Isabel Cristina Cordeiro
(Docente do LET)
Dra. Joyce Elaine de Almeida Baronas
(Docente do LET)
Dr. Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello
(Diretor da Eduel – LET)
Dra. Viviane Aparecida Bagio Furtoso
(Diretora do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL – LEM)
Dr. Vladimir Moreira
(Docente LET)

