
 
Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste 

 

1. Identificação  

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) apresentam aos membros titulares do 
Conselho e aos sócios efetivos do GELNE a candidatura da seguinte diretoria para o 
biênio 2019-2020: 

 

Diretoria – Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Presidente: Profa. Dra. Isabel Cristina Michelan de Azevedo  

(UFS/São Cristóvão/Departamento de Letras Vernáculas) 

Vice-presidente: Profa. Dra. Raquel Meister Ko. Freitag 

 (UFS/São Cristóvão/ Departamento de Letras Vernáculas) 

Secretária Geral: Prof. Dr. Ricardo do Nascimento Abreu 

 (UFS/São Cristóvão/ Departamento de Letras Vernáculas) 

Suplente da Secretária Geral: Profa. Dr. Luiz Eduardo Meneses de Oliveira 

 (UFS/São Cristóvão/DLEV) 

Tesoureiro: Prof. Dr. René Alain Santana de Almeida  

(UFS/São Cristóvão/Departamento de Ciências Contábeis) 

Suplente do Tesoureiro: Profa. Dra. Christina Bielinski Ramalho  

(UFS/Itabaiana/ Departamento de Letras)  

 

2. Política de gestão 

A proposta de assumir a diretoria do Gelne no biênio 2019-2020 é um desafio 
para a área de Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS), mas ao mesmo tempo é 
de grande relevância, se considerarmos que o corpo docente dessa universidade já teve a 
oportunidade de receber a Jornada Itinerante do Gelne – 40 anos, em dezembro de 2017, 
o que nos indicou a importância de acolhermos no estado de Sergipe as pesquisas de 
diferentes filiações teóricas e os trabalhos que vêm sendo realizados em toda a região 
Nordeste. 

Esta equipe de pesquisadores da UFS propõe projetar, além do encontro de dois 
em dois anos, um espaço de divulgação de políticas públicas e o incentivo à realização 
do Encontro das Ciências da Linguagem Aplicadas ao Ensino (ECLAE). Em síntese, 
projetamos as seguintes metas para o biênio 2019/2020:  

a) discutir as principais teorias que compõem a ciência linguística e os estudos 
discursivos para promover entre seus associados à relevância do fazer científico;  



b) contribuir para a organização do histórico da reunião bienal do Gelne, dando 
continuidade aos avanços alcançados na gestão anterior;  

c) promover a atualização dos temas de pesquisa, especialmente na interface entre a 
língua e a literatura;  

d) promover continuamente a divulgação e os intercâmbios de trabalhos científicos, 
reuniões acadêmicas, congressos e similares; e) realizar o ECLAE com regularidade e 
maneira itinerante;  

e) coordenar as atividades de pesquisa e ensino da área de Língua, Linguística e 
Literatura a fim de contribuir para a visibilidade das revistas acadêmicas e científicas do 
nordeste;  
 
f) editar, sob forma de e-book, os anais do Encontro;  

g) publicar, em forma de livro, os textos de mesas redondas, de palestras e de 
conferências realizadas no Encontro do Gelne;  

h) promover cursos de aperfeiçoamento e atualização para professores e alunos; 
 
i) criar uma agenda de trabalho para cada grupo de trabalho relativo às pesquisas 
desenvolvidas e em desenvolvimento nos program as de pós-graduação do nordeste para 
também promover a difusão de obras científicas e didáticas de valor e interesse 
reconhecidos;  

 
j) manter intercâmbio com instituições congêneres e outras entidades culturais nacionais 
e estrangeiras, em uma visão integradora, para cooperar com as ciências afins, entre as 
quais a Antropologia, Filosofia, Teoria Literária e Teoria da 
Comunicação, especialmente em atividades científicas e didáticas. 
  
 


