
Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Estudos da Linguagem 

Comissão de Pós-Graduação 

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA UMA VAGA DE PÓS-DOUTORADO NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA DO 

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PPG-
LA) do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas 
torna pública a abertura de inscrições para a seleção de um bolsista em nível de 
P ó s - D o u t o r a m e n t o n o P R O G R A M A I N S T I T U C I O N A L D E 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO (Edital Capes/PrInt 
41/2017, registrado na Capes com o número Capes-Print685144P. Capes-Print) da 
UNICAMP.  

Do objetivo 

Atração de pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros, com experiencia no exterior 
para o fomento à formação de redes de pesquisa internacionais  e geração de 
projetos de pesquisa internacionais que envolvam docentes e discentes do PPG-
LA, ampliando a inserção internacional do Programa. 

A quem se destina 

Pesquisadores ou docentes, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no 
exterior, com comprovada experiência acadêmico-científica (tal como doutorado 
pleno realizado no exterior ou pós-doutorado de no mínimo doze meses realizado 
no exterior), no âmbito do programa Capes-Print.no exterior, preferencialmente 
nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França,  
Irlanda,  Itália,  Portugal, Reino Unido,  Suíça.. 

Prazo de vigência 

O estágio terá duração de 06 meses, com início entre  1º/jan/2021 a 30/mar/2021, 
sendo possível postergar essas datas, após o processo seletivo, a pedido do(a) 
candidato(a) aprovado(a), mediante autorização da Capes, em função das 
condições sanitárias e de autorização de viagens relativas à pandemia de Covid-19. 
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Dos benefícios e vantagens 

São itens financiáveis no âmbito do Programa Capes-Print na modalidade "Pós-
doutorado com experiência no exterior":  

a) Mensalidade (R$ 4.100,00) 
b) Auxílio-deslocamento (média dos valores por região geográfica), exceto 
para residentes no Brasil (R$ 6.555,29) 
c) Auxílio-instalação, exceto para residentes no Brasil (R$ 2.200,00) 
d) Seguro-saúde, exceto para residentes no Brasil (R$ 400,00) 

Os valores da bolsa e do auxílio seguro-saúde serão depositados pela CAPES 
diretamente na conta bancária do(a) bolsista em seu país de origem. 

Dos requisitos indispensáveis para a candidatura 

Além de efetuar a entrega da documentação listada no item "da inscrição", abaixo, 
é imprescindível que o(a) candidato(a): 

• tenha relevante experiência acadêmico-científica no exterior (como 
doutorado pleno ou pós-doutorado de no mínimo doze meses), 

• tenha interesse em formar parcerias e/ou estabelecer ou integrar redes de 
pesquisa com docentes do programa de pós-graduação em Linguística 
Aplicada, durante e além da vigência do programa Capes-Print; 

• direcione seu plano de trabalho e projeto de pesquisa às linhas gerais do 
projeto "Diálogos Transdisciplinares nos Estudos da Linguagem" (Anexo 
2); 

• inclua entre as metas do estágio a publicação (ou submissão comprovada) 
de um produto bibliográfico  internacional (artigo em periódico 
internacional ou trabalho completo em evento internacional de alto 
impacto , l ivro monográf ico ou capí tu lo de l ivro edi tado 
internacionalmente, com revisão de pares) em coautoria com docente(s) ou 
aluno(s) do PPG-LA ao final do estágio. 
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Da duração da bolsa 

A bolsa terá a duração de 06 meses, com relatório final a ser entregue trinta dias 
após a conclusão da visita e avaliado pela equipe do PPG-LA no Programa Capes-
Print, sem prejuízo da prestação de contas e avaliação do relatório final pela 
CAPES.  

Do processo seletivo 

Competirá à Comissão de Pós-Graduação do PPG-LA a seleção do(a) bolsista por 
meio de  uma comissão avaliadora presidida pelo(a) coordenador(a) do PPG-LA e 
do Projeto Capes-Print "Diálogos Transdisciplinares nos Estudos da Linguagem" e 
mais dois (duas) docentes participantes do Capes-Print. A comissão levará em 
conta critérios acadêmicos de mérito científico e de adequação do plano de 
trabalho aos objetivos do Capes-Print.  Serão considerados, pelo menos, os 
seguintes indicadores:  

• Experiência e inserção internacionais do(a) candidato(a); 
• Pertinência e exequibilidade das propostas em vista dos recursos 

disponíveis/planejados e dos objetivos do Projeto Capes-Print do PPG-LA; 
• Potencial para o estabelecimento de projetos, parcerias e/ou redes de 

pesquisa internacionais a partir das atividades realizadas no estágio. 

Da inscrição 

A inscrição deverá ser feita por e-mail, com mensagem enviada para 
cpgiel@iel.unicamp.br até as 23:59 horas do dia 27/10/2020. A linha de assunto 
deverá ser preenchida com os dizeres: "Pós-doutorado com experiência no 
exterior"  

Anexos à mensagem, o(a) candidato(a) deve enviar, digitalizados, em formato 
PDF: 
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1. Currículo: se brasileiro(a), currículo Lattes atualizado; se estrangeiro(a), 
curriculum vitae atualizado preenchido em conformidade com o anexo 1; 

2. Documento de identificação: se brasileiro(a), cópia da carteira de 
identidade e CPF; se estrangeiro(a), cópia da página de identificação do 
passaporte válido;  

3. Plano de trabalho contendo atividades de pesquisa e/ou  atividades de 
ensino a serem realizadas em inglês na pós-graduação ou graduação.  

a. Atividades de pesquisa deverão ser incluídas obrigatoriamente no 
plano de trabalho. Atividades de ensino são opcionais, mas serão 
valorizadas na avaliação do(a) candidato(a).  

b. O plano deverá ser redigido em inglês e conter no máximo 15 
(quinze) páginas, incluídas as referências bibliográficas;  

4. Diploma de doutorado ou certificado equivalente no país em que o 
doutorado foi defendido; 

5. Comprovante de pós-doutorado no exterior [para candidato(a)s 
brasileiro(a)s, quando for o caso]; 

6. Mensagem de e-mail remetida à Comissão de Pós-Graduação 
(cpgiel@iel.unicamp.br) diretamente pelo(a) docente permanente do PPG-
LA que será o supervisor do estágio, a pedido do(a) candidato(a) (listagem 
de docentes disponível em https://www.iel.unicamp.br/br/node/300). 

Do calendário e resultados do processo seletivo 

Inscrições: até as 23:59 horas do dia 27/10/2020. 

Homologação das inscrições: será divulgada em 28/10/2020 

Resultados: serão divulgados até às 20h00 do dia 29/10/2020 pela página 
do PPG-LA no site do IEL (https://www.iel.unicamp.br/br/content/
internacionaliza%C3%A7%C3%A3o-0).  

Dúvidas ou informações adicionais 

Deverão ser encaminhadas pelo e-mail cgpiel@iel.unicamp.br 
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Programa de Pós-Graduação de Linguística Aplicada da UNICAMP 
Campinas, 14 de outubro de 2020. 
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Anexo 1 -  Foreign Researcher Curriculum Vitae  
 (Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013) 

1. Professional data/activity 

Full name    Date of birth   Country  

E-mail 

Ins7tu7on  Present posi7on 

Department Start date (month/year) 

Office address P.O. box 

City State/Province Country   Zip code 

Phone number  

(     ) 

Extension Fax number  

 (     ) 

2. Academic background 

Degree  

  

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

 

Field of knowledge Start / End date  

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

Degree  

  
 

Field of knowledge   
Start / End date 

Ins7tu7on  city Country 

3. Research interests 
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4. Current position 

Managerial  
and/or  
administrative 
activity  
 

 

 

Research  and 
Development  

  

 

 

Technical 
service/
specialization 
Others 

 

 

5. Work experience 

5.1. Institution Position Activities Local Start - End date 

     

     

     

     

     

6. Scientific, technological and artistic production 

 
number number 

1. scien7fic ar7cles in na7onal scien7fic journals    
  6. papers presented in congresses, seminars, 
conferences, etc. 

 

2. scien7fic ar7cles in interna7onal scien7fic journals    7. par7cipa7on in exposi7ons, presenta7ons, 

etc. 
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3. ar7cles for scien7fic divulgement    8. mo7on pictures,  videos, audiovisual and 

media produc7on 
 

4. defended theses    9. patents  

5. advised theses  10. books  

7. Main publications :   
Relevant publica7ons related to the project 

  

  

 

8. Languages 

Indicate your language proficiency:  P – poor      G - good      E - excellent 

Language  speaking  reading  
wri7ng 

Language  speaking  reading  wri7ng 
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Anexo 2 – Projeto Capes-Print "Diálogos transdisciplinares em estudos da 
linguagem" 

 

08404469857/PROJ-CAPESPRINT1040957P 

[VERSÃO ADAPTADA PELO PPG-LA. EXCLUÍDOS OS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES E RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS] 

DADOS BÁSICOS DO PROJETO  

  

Descrição do Projeto 

Título do Tema 

22. Diálogos transversais: arte, linguagem, conhecimento 

Título do Projeto 

Diálogos Transversais em Estudos da Linguagem 

Palavras-chave Data Início Data Término Duração 

ensino de línguas culturas 
tradução linguís7ca aplcada 
transdisciplinaridade tecnologias 
igitais 

11/2018 08/2022 46 

Área de Conhecimento 

PSICOLOGIA (DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM) 
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O projeto objetiva consolidar e expandir os esforços de internacionalização das 
frentes de pesquisa vinculadas ao Programa perante os desafios impostos ao ser 
humano, sobretudo ao cidadão brasileiro, por um mundo crescentemente convulso, 
ainda que pleno de novas possibilidades. Tais frentes investigam facetas do 
fenômeno das línguas-linguagens em uso, em contextos múltiplos e situados de 
prática sociocultural.   
  
Em consonância com a natureza aplicada da disciplina e com o perfil dos nossos 
docentes, tais pesquisas frequentemente adotam percursos inter e transdisciplinares 
de investigação, fato que nos singulariza em relação a outros programas de 
Linguística Aplicada no Brasil. Na linha de Linguagens e Educação Linguística, as 
pesquisas exploram interfaces com a educação, a sociologia, a antropologia urbana 
e a história. Na linha de Linguagens, Culturas e Identidades, os trabalhos 
focalizam políticas linguísticas, educativas e formas de ativismo de grupos sociais/
étnicos minoritários em diálogo com teorias pós-coloniais e pós-modernas. A linha 
de Linguagem e Tradução contempla interfaces ativas entre linguística, literatura, 
psicanálise e filosofia. Por fim, a linha de Linguagens e Tecnologias investiga a 
apropriação cultural das tecnologias computacionais e midiáticas com aportes das 
ciências da computação, da comunicação social e das ciências sociais.   
  
A transdisciplinaridade, enquanto estratégia epistemológica de enfrentamento da 
complexidade do contemporâneo já bem desenvolvida no cenário acadêmico 
internacional de ponta, é a questão central deste projeto. Intenta-se, a partir dele, 
aprofundar e estruturar de forma mais sustentável, epistemológica e 
pedagogicamente, a referida vocação de nossos docentes, estabelecendo sinergia 
com parceiros internacionais que possuem a mesma vocação, porém maior 
experiência na gestão dos processos e geração dos produtos transdisciplinares.   
  
São nossos objetivos específicos: promover a mobilidade docente e discente para 
capacitação acadêmica e consolidação de parcerias institucionais; fortalecer o eixo 
acadêmico-formativo do programa por meio de cursos e eventos interinstitucionais 
e ampliar o impacto internacional de nossas pesquisas ao tornar mais perene, e de 
maior impacto, o fluxo da produção intelectual internacional de nossos corpos 
docente e discente.  
  
Contexto do Projeto 
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O contexto contemporâneo demanda a compreensão do fenômeno das línguas-
linguagens em uso concreto e situado no ambiente social, cultural, educacional, 
tecnológico cada vez mais complexo que se apresenta para o cidadão e, em 
especial, para educadores e agentes formativos em geral, cujo saber prático 
necessita ser integrado a saberes científico-acadêmicos de forma reflexiva e 
voltada para a solução de problemas situados em interfaces de domínios 
interligados como os da comunicação, da educação, da tradução e da produção 
simbólica mediada por diferentes tecnologias.   
  
A linguística aplicada é um campo de pesquisa afeito ao trabalho com objetos, 
situações e problemas complexos tais como a peculiaridades do ensino e 
aprendizagem em contextos translíngues, ou de línguas minoritárias em conflito 
com línguas hegemônicas, a relação entre formas verbais e escritas de interação 
social entre grupos socialmente distintos, a tradução entre modalidades verbais e 
não verbais da linguagem, a diversidade de usos e conflitos em torno das novas 
tecnologias da informacao e comunicacao em contextos educacionais e sociais e o 
problema da construção e contestação de identidades minoritárias, híbridas ou 
estigmatizadas na e por meio da linguagem.   
  
Tais problemas estão constantemente atualizando e ampliando os horizontes da 
disciplina, porém seu estudo só pode ser convergente no espaço da linguística 
aplicada mediante abordagens transdisciplinares de pesquisa e de formação de 
pós-graduandos. Os resultados dessa pesquisa se aplicarão, primariamente, à 
formação e capacitação de pesquisadores em linguística aplicada para a prática 
transdisciplinar mais bem embasada com relação às teorias, princípios, métodos e 
práticas transdisciplinares atinentes às suas diferentes linhas de pesquisa, em linha 
com o que é feito em centros internacionais já melhor estruturados e habituados a 
essa forma de produção de conhecimento. Secundariamente, os resultados servirão 
para fortalecer o eixo acadêmico-formativo do Programa, repercutindo nas áreas 
de atuação dos pós-graduandos neles formados, entre as quais se destaca a 
educação básica.  

Problema  
  
A linguagem é uma dimensão fundamental de todos os empreendimentos 
humanos, desde os afazeres quotidianos que, em seu conjunto dinâmico, fazem 
emergir os mais diversos tipos de problemas e inovações sociais, até os 
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empreendimentos econômicos e acadêmico-científico – chave para o 
enfrentamento dos problemas contemporâneos. Daí a inviabilidade de tratar seu 
uso a partir de uma perspectiva única e excessivamente restrita do ponto de vista 
teórico.   
  
Ademais, as diferentes linguagens, desde a língua natural até as linguagens 
multissemióticas e multimídia, e ainda, as linguagens artificiais, utilizadas em 
diferentes campos de atividade técnica, além das linguagens formais, que 
possibilitam o funcionamento das infraestruturas cognitivo- computacionais, 
devem ser percebidas como componentes de uma ecologia que habilita os 
processos culturais, econômicos e científicos de larga escala, tais como a 
globalização e o assim chamado capitalismo cognitivo.   
  
Finalmente, é preciso considerar que o funcionamento de todos esses sistemas 
depende da agentividade de indivíduos que necessitam ser formados para aprender 
e usar os elementos dessa ecologia a seu favor e a favor de sua comunidade, o que 
implica adquirir competência não apenas em sua língua materna, mas também em 
línguas estrangeiras e em linguagens midiáticas, técnicas e, eventualmente, 
cibernéticas.   
  
A linguística aplicada, enquanto disciplina voltada para o estudo da língua, e das 
linguagens, em uso, em situações-problema concretas, adota percursos 
transdisciplinares de investigação como estratégia de enfrentamento da 
complexidade inerente às situações mencionadas. No entanto, cada uma das linhas 
de atuação de seus pesquisadores têm seus objetos específicos, os quais demandam 
tratamento transdisciplinar igualmente específico, mesmo que a partir de uma base 
filosófica e de um conjunto de métodos em comum. Ademais, embora o diálogo 
entre as linhas seja profícuo no sentido de esclarecer e sistematizar para seus 
pesquisadores, e para o seu eixo acadêmicoformativo, as diferentes facetas 
estruturais do trabalho transdisciplinar, é necessário que o diálogo se amplie, e se 
desloque, para parceiros internacionais com os quais, em cada linha, nossos 
docentes e discentes possam debater e partilhar tais métodos, conceitos e 
estratégias.   
  
Propõe-se, como solução imediata para o problema, que as linhas do Programa 
realizem investigações colaborativas com seus parceiros internacionais aqui 
elencados, visando aprofundarem-se nos fundamentos teórico-metodológicos e 
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acadêmico-formativos pertinentes e eficazes para as investigações 
transdisciplinares dos seus próprios objetos e, ao final do projeto, que o Programa 
tenha subsídios para elaborar um plano estratégico para a adequação das suas 
práticas de formação e pesquisa não apenas aos achados teóricos e práticos 
trazidos por cada linha, mas ao trabalho colaborativo internacional (e/ou 
transnacional) em linguística aplicada.  
  
Relevância 

A relevância científica do projeto está no fato de que, apesar de a linguística 
aplicada se reconhecer como um campo transdisciplinar, o conhecimento teórico-
prático sobre métodos, estratégias e gestão da transdisciplinaridade é ainda 
limitada no campo. Ademais, nas diferentes linhas de pesquisa do Programa, a 
transdisciplinaridade adquire contornos específicos, que necessitam ser mais bem 
conhecidos e debatidos, visando à criação de sinergia nas pesquisas realizadas no 
Programa. Do ponto de vista social, nossas pesquisas têm impacto, sobretudo, na 
educação básica, contribuindo diretamente para a construção de bases curriculares, 
metodologias, materiais e instrumentos utilizados por diversas redes públicas de 
educação no país. Também fornecem subsídios relevantes para o enfrentamento de 
questões sociais complexas tais como a exclusão digital e o acolhimento a 
imigrantes e refugiados.  

Insumo  
Para a execução do projeto, serão necessários, além das passagens e diárias 
orçadas, serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para a promoção de 
cursos interinstitucionais de duas semanas, a saber, contratação de tradutores, 
serviços de comunicação e captura de imagens e áudio, além de material de 
consumo e verbas para publicação dos resultados.  
  

Discussão teórico-metodológica 

O objetivo da pesquisa transdisciplinar é promover uma melhor relação entre o 
conhecimento acadêmico-científico e a prática social, no sentido de resolver, ou ao 
menos mitigar, problemas complexos, como é o da linguagem em uso. Para 
Haddorn et al. (2012), o esforço transdisciplinar consiste em “compreender a 
complexidade relevante de um problema, levando em consideração a diversidade 
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de percepções tanto cotidianas como acadêmicas, vinculando conhecimentos 
abstratos e casos específicos, e desenvolvendo conhecimento descritivo, normativo 
e prático para o interesse comum” (p. 431, nossa tradução).   
  
Nas ciências humanas e sociais, o debate sobre a transdisciplinaridade nutre-se, 
desde os anos 1970, de pelo menos três desenvolvimentos epistemológicos, a 
saber: as teorias sistêmicas, o paradigma interpretativo da pesquisa sociais e a 
pesquisa-ação (HADDORN et al, 2012). As abordagens sistêmicas aplicam-se 
desde os sistemas físicos, químicos e biológicos que interessam às ciências da 
natureza, até as gramáticas das línguas naturais e aos sistemas de crenças e 
narrativas de diferentes culturas e religiões. Nesse sentido, como coloca Martin 
(2016), é importante pensar a Linguística Aplicada como uma ciência responsável 
pela construção de uma compreensão mais ampla da natureza sistêmica de nossas 
formas de interação e do mundo.   
  
O paradigma interpretativo nas ciências sociais e humanas data da dissociação 
entre elas e a filosofia, já no século XIX, quando tais ciências passam a buscar 
uma integração entre fenômenos (sociais) empíricos e valores morais, condições 
afetivas, fins utilitários e apego a tradições. Trata-se de uma estratégia para o 
estabelecimento de pontes entre modelos abstratos e teorias idealizadas e 
situações-problema concretas, visando a integrar o conhecimento teórico/
normativo ao conhecimento prático/empírico dos pesquisados (DENZIN; 
LINCOLN, 1994). A pesquisa-ação engaja o pesquisador e comunidade-alvo em 
um processo reflexivo coletivo na busca progressiva de solução para um problema 
imediato. Seu caráter transdisciplinar está em que, no cerne da pesquisa, está a 
participação de uma diversidade de saberes, disciplinares e locais/práticos, que 
necessitam produzir, em conjunto, mudanças específicas na situação e reflexões 
dos envolvidos sobre si mesmos (e seus saberes) a partir dos saberes (e problemas 
ou soluções) trazidos pelo outro (FALS BORDA, 2013).   
  
A transdisciplinaridade é necessariamente trabalhada com base em diálogos (entre 
autores e teorias e/ou entre pesquisadores de campos diversos), nos quais se busca 
estabelecer significados e interpretações capazes de integrar julgamentos, visões, 
interesses e valores das disciplinas/culturas envolvidas com respeito às diferentes 
facetas do problema (FRANCO, 2006, p. 814). Tais diálogos, contudo, requerem 
métodos que assegurem algum tipo de direcionamento para a resolução do 
problema-foco.   
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Para citar apenas três exemplos, métodos baseados em modelos utilizam 
modelagens de um problema complexo, que ressaltem seus processos e/ou 
determinantes de comportamentos pertinentes a elementos a cada perspectiva 
disciplinar, como ponto focal da discussão e da ação. Nos métodos baseados em 
produtos, faz-se o mesmo, tendo como foco, porém, um artefato (material ou 
simbólico) ou serviço. O trabalho transdisciplinar também pode ancorar-se em um 
conjunto de valores (por exemplo, os direitos humanos ou a defesa do meio 
ambiente, das minorias sociais etc.). Nesse caso, saberes oriundos de diferentes 
disciplinas são utilizados na produção de análises multicriteriais.   
  
No contexto teórico-metodológico contemporâneo dos estudos da linguagem e, em 
particular, dos estudos no campo aplicado, tem-se enfatizado a precariedade das 
distincoões absolutas que marcariam o que, no domínio acadêmico-científico de 
tradição positivista, tradicionalmente classificado como sistemático, clássico ou 
convencional. Com base em percursos de investigação voltados para as 
necessidades e desafios do estudo da linguagem em uso, em contextos reais de 
significação (para a solução de problemas), tais estudos reivindicam a superação 
de dicotomias, herdadas da tradição ocidental moderna, tais como escrita e 
oralidade, teoria e prática, corpo e linguagem, humano e não humano, real e 
virtual, entre outras (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 2015). 
Consequentemente, pesquisas nesse campo convocam olhares e atividades 
transdisciplinares.   
  
A sociolinguista canadense Monica Heller, num artigo publicado no final da 
década de 1990, enfatiza, na esteira dos trabalhos de Rampton (1995; 1997) e 
Coupland (1997), a necessidade da Linguística Aplicada ter como foco central “o 
conceito de linguagem no mundo” (em contraposição ao de linguagem como 
sistema autônomo), “colocando-se na clássica posição Kuhniana de ter muitos 
dados que não podem se r exp l icados a t ravés dos parad igmas 
existentes” (HELLER, 1997, p. 81). Como consequência, no mesmo artigo, Heller 
(1997, p. 81, nossa tradução) destaca três reposicionamentos necessários: (i) 
elaborar as perguntas privilegiando as "interconexões entre processos linguísticos, 
cognitivos e sociais"; (ii) atentar para novas "questões críticas e reflexivas" sobre o 
papel da linguagem e dos linguistas na sociedade; e (iii) questionar a" coerência 
das fronteiras disciplinares" e mesmo a " denominação linguística aplicada” .   
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No Brasil, desde os anos 1990, crescem em visibilidade e relevância as pesquisas 
em linguística aplicada que buscam pensar e analisar objetos que escapam às 
formas tradicionais de apreensão do problema da linguagem em uso (BUZATO, 
2012; SIGNORINI, 2018, LIMA-LOPES, 2018; LIMA-LOPES, 2013, entre 
muitos outros). Contudo, são relativamente escassos e incipientes, ainda, os 
instrumentos e experiências bem fundamentados e sistematizados da prática 
transdisciplinar não só para fins de pesquisa, como para os de formação, na 
comunidade científica da linguística aplicada brasileira.   

De forma mais específica, explicam Haddorn et al. (2012), o exercício da 
transdisciplinaridade requer conhecimento e experiência relativos a métodos de 
trabalho, conceitos e teorias que fundamentem essa estratégia de atuação do 
pesquisador, assim como a formação de pesquisadores para tal exercício. Além 
disso, é preciso que se estabeleçam, para um programa consistente de investigação 
transdisciplinar, formas de acesso a comunidades relevantes de pares orientados 
pela mesma abordagem, formas de obtenção de financiamento em vista das 
tendências disciplinares das instituições financiadoras em geral, estratégias de 
publicação, em vista da tendência à disciplinaridade de grande parte dos 
periódicos qualificados, políticas e métodos de (auto)avaliação das pesquisas e dos 
pesquisadores envolvidos em cada projeto, e, finalmente, maneiras de obter abrigo 
adequado para os pesquisadores e seus laboratórios nas estruturas institucionais 
tradicionais das universidades (brasileiras). Esses são pontos relevantes a serem 
debatidos pelos pesquisadores das diferentes linhas do Programa com os parceiros 
internacionais do projeto. 
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