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Apresentação 

O GT Linguística e Cognição foi criado em julho de 2004. A justificativa para sua criação 
reside na importância da reflexão sistemática e regular da teorização linguística em 
torno da problemática cognitiva, presente de forma cada vez mais incisiva e 

promissora na agenda dos estudos sobre a linguagem (e na agenda das ciências da 
cognição). A constituição de um GT de Linguística e Cognição na ANPOLL tornou-se 
importante para a consolidação desse campo teórico no Brasil. 
 

Plano de atividades do biênio 2014-2016 

 

2014 

 XXX ENANPOLL – realizado na UFSC, em Florianópolis (SC), em junho de 2014.  

 Organização e lançamento de número temático da revista eletrônica Signo 
(ISSN 1982 2014), disponível em   http://online.unisc.br/seer/index.php/signo , 

a partir de textos apresentados na VI Conferência Linguística e Cognição, 
realizada na UNISC, em 2013 

 Publicação: Revista Linguagem em (Dis)Curso – Organizadores: Fabio José 

Rauen (UNISUL), membro do GT, e Jorge Campos da Costa (PUCRS), tendo 
como tema estudos sobre a Teoria da Relevância (deadline: 30 de junho de 

2014). 
 

 Envio do Relatório de atividades do biênio 2014-2016 e do Plano de atividades 
do biênio 2014-2006 para a Diretoria da ANPOLL. 
 

 Recredenciamento dos membros do GT (com base no Art. 2º das normas para a 
constituição e funcionamento dos Grupos de Trabalho da ANPOLL). 
 

http://online.unisc.br/seer/index.php/signo


 Contato com os membros e consulta sobre o interesse em continuar a atuar no 
GT LingCog. 

 
 Mapeamento de áreas temáticas de pesquisa do GT LingCog. 

 
 Levantamento de temas de interesses comuns interGTs. 

 Atualização e dinamização do site do GT externo do LingCog. 

 

2015 

 II Encontro INTERGTs - GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação 
(LTAC), GT de Descrição do Português (DESPO) e GT Linguística e Cognição 
(LingCog). Data: a ser realizado em 2015, se mantido o interesse em sua 
realização, em data e local a serem definidos. Coordenação: coordenadores dos 
três GTs envolvidos. 

 II Colóquio Linguagem e Cognição em Interação , a ser realizado no primeiro 
semestre de 2015, em data a confirmar. Local: Unicamp. Coordenação: Edwiges 
Maria Morato, membro do GT. 

 VII Conferência Linguística e Cognição  – Local: UFPB. Data: Organização: Jan 

Edson Leite e Lucienne Claudete Espíndola, membros do GT. Data: 9 a 11 de 

agosto de 2015. O evento será precedido do Workshop Empirical Methods in 
Cognitive Linguistics, promovido pela ICLA – Associação Internacional de 
Linguística Cognitiva – e organizado por Jan Edson Rodrigues Leite (UFPB) e 

por Monica Gonzalez-Marquez (Cornell).  

 IV Congresso sobre a Metáfora na Linguagem e no Pensamento – Local: 

UFMG. Data: 7, 8 e 9 de outubro de 2015. Coordenação: A conference chair é 
compartilhada por membros do GT: Adriana Tenuta Azevedo, Ana Larissa 

Marciotto, Ulrike Schroeder, Luciane Corrêa Ferreira.  Infos: 
http://www.congressometafora.letras.ufmg.br/  

 V Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP). Local: 

Unisalento, Lecce, Itália. Data: 8 a 11 de outubro de 2015. Coordenação do 
Simpósio 35 (“Linguagem e Cognição – aspectos teóricos e metodológicos da 

perspectiva sociocognitiva”): Edwiges Maria Morato e Heronides Moura, 
membros do GT. Infos: http://simelp.it/node/51; http://simelp.it/  

 Publicação: Revista Estudos da Linguagem (UFMG) – proposta pela colega do 

GT Heliana Mello. A coordenação do GT (cf. Relatório de Atividade 2012-2014) 
sugeriu a publicação de um número da revista em 2015 sobre aplicações dos 

estudos em linguística e cognição nas áreas da saúde, educação e tecnologias, 
em consonância com os pontos levantados pela colega de GT na ANPOLL, 

Margarida Martins Salomão, em sua conferência “Plano Decenal da Pós: 
horizontes e encruzilhadas para as Letras e Linguísticas no Brasil”. 
 

http://www.congressometafora.letras.ufmg.br/
http://simelp.it/node/51
http://simelp.it/


2016  

 Publicação: organização de número temático em revista especializada da área 
com os trabalhos apresentados no I e no II Colóquio Linguagem e Cognição em 
Interação. Proposta por Edwiges Morato, membro do GT. 

   9 th InternationalConference on Construction Grammar  – a ser realizado em Juiz 

de Fora (MG). 

 XXXI ENANPOLL – a ser realizado na UNICAMP, Campinas (SP) 

 

Regras para credenciamento e recredenciamento no GT 

Credenciamento:  

Professores e/ou pesquisadores em estágio pós-doutoral, vinculados a programas de 
pós-graduação, conforme definido pelo estatuto da ANPOLL (Art. 15º), poderão 

solicitar a qualquer tempo seu credenciamento no GT Linguística e Cognição. As 
solicitações serão apresentadas aos demais membros em reunião do GT, que poderá 

aceitar ou não a solicitação. 

Recredenciamento: 

O recredenciamento bianual dos membros do GT será conduzido pel os coordenadores 

do GT através de consulta eletrônica, sendo que a lista dos membros recredenciados 
será encaminhada à secretaria da ANPOLL.  

 

MEMBROS do GT LING COG. - 2014 

Adriana Maria Tenuta de Azevedo –UFMG – atenuta@gmail.com     

Ana Cristina Pelosi – UFC/UNISC - anapelosi2009@gmail.com  

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira – UFMG - adornomarciotto@gmail.com  

Antônio Suárez Abreu – UNESP - tom_abreu@uol.com.br 

Edwiges Morato – UNICAMP - edwigesmorato@hotmail.com 

Fabio José Rauen – UNISUL - fabio.rauen@unisul.br    

Heliana Mello – UFMG - hmello@letras.ufmg.br, heliana.mello@gmail.com 

Heloísa Pedroso de Moraes Feltes - UCS - helocogn@terra.com.br 

Heronides Moura  - UFSC -  heronides@uol.com.br  

Jan Edson Rodrigues Leite – UFPB - edson123@gmail.com   

Lilian Ferrari – UFRJ - lilianferrari@uol.com.br  

Luciane Corrêa Ferreira – UFMG - lucianeufmg@gmail.com 

Luciene Claudete Espíndola – UFPB - lucienne_@hotmail.com 

Luciene Simões UFRGS lucisim@portoweb.com.br  

Luiz Fernando Matos Rocha – UFJF - luiz.rocha@ufjf.edu.br 

Maíra Avelar Miranda – UESB – mairavelar@uesb.edu.br   

Maity Siqueira – UFRGS - maitysiqueira@hotmail.com  

Mara Sophia Zanotto - PUC-SP - msophia.sp@gmail.com 
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Márcia Zimmer – UNIRITTER - marcia.zimmer@gmail.com 

Morgana Fabiola Cambrussi – UFFS - morganacambrussi@yahoo.com.br ; 

morgana@uffs.edu.br   

Margarida Martins Salomão – UFJF - mm.salomao@uol.com.br 

Marcos Antônio Costa – UFRN - kanto_meu@yahoo.com.br 

(http://sites.google.com/site/cogpradis/). 

Neusa Salim Miranda – UFJF - neusasalim@oi.com.br ; neusasalim@gmail.com 

Onici Claro Flores – UNISC - oflores@unisc.br  

Paula Lenz Costa Lima – UECE - plenz@uece.br 

Paulo Henrique Duque – UFRN - duqueph@gmail.com 

(http://sites.google.com/site/cogpradis/). 

Rosângela Gabriel - UNISC - rgabriel@unisc.br 

Rove Chisman – UNISINOS - rove.chishman@gmail.com;  rove@unisinos.br 

Solange Vereza – UFF - svereza@uol.com.br 

Thais Fernandes Sampaio – UFJF – thais.fernandes@ufjf.edu.br, 

thaisfersam@yahoo.com.br 

Tiago Timponi Torrent – UFJF – tiagotorrent@gmail.com 

Tommaso Raso – UFMG - tommaso.raso@gmail.com 

Ulrike Schroeder – UFMG - schroederulrike@gmx.com 

 

 

Campinas, setembro de 2014. 
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