
Proposta de diretoria para o Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste – 
GELNE – biênio 2018-2020 

 
 
 
1. Identificação 
 

O Instituto de Letras e o Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) apresentam aos membros titulares do Conselho e aos sócios efetivos do 
GELNE a candidatura da seguinte diretoria para o biênio 2018-2020: 
 
Diretoria – biênio 2018-2020 
 
Prof. Dr. Danniel da Silva Carvalho (UFBA) – Presidente 
Profª. Drª. Dra. Lílian Teixeira de Souza (UFBA) – Vice-presidente  
Profª. Drª. Célia Marques Telles (UFBA) – Tesoureira 
Prof. Dr. Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) – Tesoureiro Suplente 
Profª. Drª. Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA) – Secretária  
Profª. Drª. Maria Cristina Vieira de Figueiredo Silva (UFBA) – Secretária Suplente 
 
 
2. Proposta/Plano de trabalho 
 

A diretoria tem por compromisso fazer cumprir os objetivos do GELNE: 
 

a) incentivar o estudo, o ensino e a pesquisa no âmbito das áreas de Linguística, Literatura e 
Línguas, nas regiões Nordeste e Norte; 

b) promover a divulgação e o intercâmbio de trabalhos científicos produzidos nas áreas de 
Linguística, Literatura e Línguas, realizados por estudiosos integrados às regiões Nordeste e 
Norte; 

c) promover o intercâmbio entre seus associados e pesquisadores filiados a outras sociedades 
científicas, nacionais e estrangeiras; 

d) promover cursos para atualização de professores e pesquisadores; 
e) promover reuniões periódicas, destinadas a atualização dos sócios e a discussão de problemas 

de seu interesse; 
f) contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos de Letras. 
 

E, tendo em vista a implementação desses objetivos, apresenta a seguinte proposta: 
 

1. dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual diretoria; 
2. atualizar a lista de membros do GELNE; 
3. retomar a realização, no segundo semestre de 2019, do Encontro das Ciências da Linguagem 

Aplicadas ao Ensino (ECLAE), que tem por principal objetivo discutir questões relativas ao 
ensino de língua portuguesa e estrangeira, juntamente com o Seminário de Linguística Aplicada 
e o Seminário de Tradução, tradicionais eventos na área da Linguística Aplicada e Tradução no 
Estado da Bahia; 

4. realizar no segundo semestre de 2020 a XXVIII Jornada Nacional de Estudos Linguísticos; 
5. estabelecer um plano de trabalho para a atualização e manutenção da Revista do GELNE; 
6. dar continuidade ao plano de excelência dos Programas de Pós-Graduação da área no Nordeste. 


