
 

Coordenação: 

Profª Dr. Ana Cláudia Munari Domingos (Coordenadora) 

Profª Dr. Miriam de Paiva Vieira (Subcoordenadora)  

Email: estudosintermidia@gmail.com 

 

Apresentação: O presente plano de atividades abrange o período que se estende entre a 

eleição da nova coordenação, realizado durante o XXXIII Enanpoll, e o próximo 

encontro, a ser realizado em 2020, e foi construído a partir das decisões tomadas pelo GT 

durante o referido encontro, realizado em Cuiabá, MT, em junho de 2018. Para este 

biênio, foram eleitas para a coordenação e vice-coordenação as professoras Ana Cláudia 

Munari Domingos (Unisc) e Miriam de Paiva Vieira (UFSJ). 

 

Participantes do grupo: 

Professores pesquisadores:  

1. Alessandra Soares Brandão (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) 

http://lattes.cnpq.br/2403390115972345 E-mail: alessandra.b73@gmail.com  

2. Alex Sandro Martoni (Centro Superior de Juiz de Fora – CESJF) 

http://lattes.cnpq.br/2491157440885383 E-mail: alekzmartony@hotmail.com 

3. Ana Cláudia Munari Domingos (Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC/RS) 

http://lattes.cnpq.br/8636942838445477 E-mail: anacmunari@terra.com.br  

4. Anuschka Reichmann Lemos (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR) http://lattes.cnpq.br/0290303788421656 E-mail: 

anuschkalemos@gmail.com 

5. Aurora Gedra Ruiz Alvarez (Universidade Mackenzie) 

http://lattes.cnpq.br/6477705977816776   E-mail: auroragedra@hotmail.com  

6. Bárbara Cristina Marques (Universidade Estadual de Londrina) 

http://lattes.cnpq.br/8234128483346703 E-mail: barbara.marques@gmail.com 

7. Bernardo José de Moraes Bueno (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul – Pucrs) http://lattes.cnpq.br/5587996418495424 E-mail: 

bernardo.bueno@pucrs.br 

8. Brunilda Tempel Reichmann (Universidade Federal do Paraná – UFPR / Centro 

Universitário Campos de Andrade – Uniandrade) 

http://lattes.cnpq.br/1169236163815772 E-mail: brunilda9977@gmail.com  

9. Camila Augusta Pires de Figueiredo (Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG) http://lattes.cnpq.br/0750019205710872 E-mail: 

camilafigueiredo82@hotmail.com 

10. Cristine Fickelscherer de Mattos (Universidade Mackenzie) 

http://lattes.cnpq.br/8212228912439636 E-mail: cristinemattos@gmail.com 

  



 
 

11. Eliana Lourenço de Lima Reis (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG) 

http://lattes.cnpq.br/3352889046827069 E-mail: elianalourenco@terra.com.br  

12. Genilda Azerêdo (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) 

http://lattes.cnpq.br/2336287299613364 6 E-mail: genildaazeredo@yahoo.com.br  

13. Júlia Scamparini Ferreira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) 

http://lattes.cnpq.br/6512732557282494 E-mail: juliascamparini@gmail.com 

14. Luiz Roberto Zanotti (Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade) 

http://lattes.cnpq.br/3055410641750690 E-mail: luizrzanotti@gmail.com  

15. Márcia Maria Valle Arbex (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG) 

http://lattes.cnpq.br/0642418673482397 E-mail: marbex@larnet.com.br  

16. Miriam de Paiva Vieira (|Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ) 

http://lattes.cnpq.br/1117606028406532 E-mail: miriamvieira@gmail.com 

17. Ramayana Lira de Sousa (Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL) 

http://lattes.cnpq.br/6350618099589876 E-mail: ramayana.lira@gmail.com  

18. Rogério Caetano de Almeida (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR)  http://lattes.cnpq.br/7757449325949159 E-mail: 

rogalmeida01@hotmail.com 

19. Thaïs Flores Nogueira Diniz (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG) 

http://lattes.cnpq.br/2891259327805135 E-mail: tfndiniz@gmail.com 

20. Wellington Ricardo Fioruci (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR) http://lattes.cnpq.br/9190152138893605 E-mail: tonfiorucci@hotmail.com  

 

Doutorandos: 

1. José Arlei Cardoso (Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc) 

http://lattes.cnpq.br/2837867133424178 E-mail: arleidoc.ppgl@gmail.com 

2. Daniella Carneiro Libânio de Almada  (Université Paris 

Nanterre)  http://lattes.cnpq.br/5736449281883217 E-mail: dani.libanio@gmail.com 

3. Joanita Baú de Oliveira (Universidade Federal de Pernambuco) 

http://lattes.cnpq.br/1620225151762729 E-mail: joanita.bau@outlook.com 

4. Tatiana Barbosa Cavalari (Universidade de São Paulo - USP) 

http://lattes.cnpq.br/1555563223705784 E-mail:  tatsbar@hotmail.com 

 

Plano de trabalho para o biênio:  

I. Credenciamento e recredenciamento de membros: os membros constantes da lista 

acima serão recadastrados, e novos membros serão incluídos a partir das decisões 

dos participantes do grupo.  



 
 

II. Publicação: em 2018, será publicado um dossiê da Revista Scripta, da Uniandrade, 

organizado pela Profª Drª Brunilda Tempel Reichmann, reunindo artigos de membros 

do grupo. 

III. Fortalecimento do GT: em comum acordo, os participantes do grupo entendem a 

importância do fortalecimento do grupo, a partir de algumas ações, tais como: atender 

aos objetivos do grupo a partir das pesquisas individuais; participação em eventos e 

publicação de trabalhos que tenham como referência o campo de estudos da 

Intermidialidade. 

IV. Encontros dos participantes do GT: alguns membros do GT vão encontrar-se em 

setembro de 2018 no evento promovido pela Uniandrade, o X Seminário de Pesquisa 

e II Encontro Internacional / VII Jornada Intermídia. Este último é um encontro dos 

participantes do Grupo de Pesquisa Intermídia: Estudos sobre Intermidialidade 

(certificado pelo CNPq). Está previsto um encontro do GT no Colóquio Internacional 

de Linguística, Literatura e Mídias, na Unisc, em agosto de 2019, que ainda depende 

da concordância e da organização do evento. E ainda haverá outra oportunidade de 

reunião do grupo em 2019 durante o II Colóquio escrita, som, imagem / VIII Jornada 

Intermídia, na UFMG.  

V. Organização e comunicação entre membros: Foi criado um grupo no Whatsapp, 

sobretudo para a comunicação nos eventos.  Também será criada uma página no 

Facebook para a postagem de chamadas, publicações e referências bibliográficas. 

Para a organização de um referencial teórico, foi criado um Google Drive, onde ficará 

a biblioteca online do grupo, que está sendo organizada pela Profª Dra. Bárbara 

Marques e que contará com a colaboração de todos os membros do grupo.  

 

Atividades de pesquisa previstas: 

1) Alessandra Soares Brandão  

Projeto de pesquisa: “Mulheres em movimento e movimento de mulheres no cinema e na 

literatura: precariedade e sobrevivência” 

Outras atividades: Organização do dossiê O cinema brasileiro na era neoliberal, com 

Lúcia Nagib (University of Reading) e Ramayana Lira de Sousa (UNISUL), para a 

revista Aniki (Portugal, 2018); publicação de artigo na Imagofagia (Argentina, 2018); 

capítulo no livro Human rights, social movement and activism in contemporary Latin 



 
 

American cinema (no prelo, editora Palgrave - EUA); coordenação de Seminário 

Temático no XXII Encontro SOCINE (2018); capítulo de livro a ser publicado pela 

EDUNILA (2018); artigo a ser publicado na revista Scripta Uniandrade (2018), 

participação no Intercongresso Fazendo Gênero - 6a Edição do Seminário Gênero e 

Feminismo do IEG/UFSC (2018).  

 

2) Alex Martoni  

Projeto de pesquisa: “Práticas intermidiais na literatura e cultura brasileiras: estética, 

técnica, política” 

Outras atividades: Organização do livro Rituais da Percepção (no prelo, editora Oficina 

Raquel, 2018); organização do Dossiê Literatura, Mídias, Materialidades para a Revista 

Verbo de Minas (Qualis B1, 2018); participação no Colóquio Imagens Y Medios (Chile, 

setembro/2018); participação no II Congresso Internacional da Uniandrade (Curitiba, 

setembro/2018); mediação do debate Vida da Literatura: corpos, tecnologias, 

felicidade?, no SESC/SP, com Hans Ulrich Gumbrecht e Flora Süssekind (São Paulo, 

setembro/2018); organização do evento Outros trópicos, outras palavras: Tropicália, 50 

anos depois (Juiz de Fora, outubro/2018). 

3) Ana Cláudia Munari Domingos  

Projeto de pesquisa: “Intermidialidade: objetos, teorias, práticas” 

Outras atividades: Pesquisa de Pós-Doutorado, na Linnaeus University, com estudos 

voltados para a Intermidialidade, sob orientação do Prof. Dr. Lars Elleström. Aceite para 

participar do 4th International Symposium on Intermedial Studies, na Hangzhou Normal 

University, na China. 

 

4) Anuschka Reichmann Lemos 

Projeto de pesquisa: “Interfaces entre o fotográfico e o literário” 

Outras atividades: Coordenadora do Grupo de Pesquisa LAPPIS / Laboratório de 

Pesquisa e Produção em Imagem e Som; Participação no II Encontro Internacional / 

Uniandrade, na Comunicação Coordenada "A partir das palavras, outras imagens e sons" 

(Grupo de Intertextualidade, Intermidialidade e Interculturalidade); Publicação dos 

artigos: "Promenade intermidiática: os espaços desvelados no caminhar de Ellis" e 



 
 

"Negociações de sentidos entre linguagens: o projeto The Innocents, de Taryn Simon"; 

Coordenação do Grupo de Estudos "Entre textos visuais, verbais e sonoros". 

 

5) Aurora Gedra Ruiz Alvarez  

Projeto de pesquisa: “Relações entre literatura, artes e mídias digitais: teorias e ensino” 

Outras atividades: Participação com apresentação de trabalhos no XXXIII ENANPOLL, 

na UFMT; no 56º Congresso Internacional de Americanistas, em Salamanca; no III 

Congresso Nacional Letras em Rede, na UPM; no XV Congresso Internacional da 

ABRALIC, na UFU, em Uberlândia. Coordenação do simpósio com a Profª Drª Thaïs 

Flores Nogueira Diniz: “Intermidialidade: teorias e análises de casos”, atividade do III 

Congresso Nacional Letras em Rede, na UPM. Capítulo de livro sobre écfrase em um 

conto de Luiz Vilela, em: PEREIRA, Helena Bonito Couto (org.). Literatura 

contemporânea em perspectiva comparatista. Publicações aguardando aceite: artigo 

sobre a transposição da pintura para a infografia, enviado à revista Scripta; artigo sobre o 

videopoema para a revista Laboratorio, do Chile (aguardando decisão da editora); artigo 

elaborado em coautoria com uma orientada (Fernanda Ferreira e Silva do Nascimento) 

sobre Cidade dos sonhos de David Lynch, para a revista Gramma, da Argentina 

(aguardando decisão da editora). Curso em parceria com a Profª Drª Maria Luiza 

Guarnieri Atik sobre os “Estudos da Intermidialidade: morfologia, sintaxe e semântica 

dos discursos intersemióticos”, disciplina oferecida neste segundo semestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Reuniões mensais com os membros deste projeto.  

 

6) Barbara Cristina Marques 

Projeto de pesquisa: “Das Passagens ou Para uma partilha do sensível: experiências entre 

literatura e cinema (Coordenadora – UEL)” 

Outras atividades: Participação no XXII Encontro da SOCINE (Sociedade Brasileira de 

Estudos de Cinema e Audiovisual), em outubro de 2018. Previsão de submissão de um 

Projeto de extensão – “Cinemas mundiais: imagem, estética e política”, em parceria com 

a Kinopus Audiovisual (Londrina), que pretende promover, bimestralmente, Ciclos de 

filmes do cinema mundial a partir de temáticas: (1. “Cinema de mulheres”; 2. “Figurações 

da escrita no Cinema”; 3. “Corpos e afetos no cinema”).  



 
 

7) Bernardo José de Moraes Bueno 

Projeto de pesquisa: “Fronteiras da literatura: cultura geek, tecnologia e novos formatos” 

Outras atividades: Coordenador do Curso de Escrita Criativa da Pucrs; Organizador da 

coletânea Narrativas Interativas, em produção; Organizador do evento Fanthum – 

ficção especulativa em debate. 

  

8) Brunilda Tempel Reichmann   

Projeto de pesquisa: “Literatura e séries televisivas” 

Outras atividades: Submissão, envio para pareceristas, recebimento e encaminhamento 

de trabalhos dos membros do GT Literatura, Artes e Mídias para publicação na 

revista Scripta Uniandrade, v. 16, n. 3. Revisão e formatação dos artigos aceitos para 

publicação. Vice-Coordenadora do evento: X Seminário de Pesquisa e II Encontro 

Internacional, juntamente com a VII Jornada Intermídia. Publicação do artigo: 

REVISITANDO SHAKESPEARE EM HOUSE OF CARDS, em livro organizado pela 

Prof. Thaïs Flores Nogueira Diniz.  Artigos aceitos para publicação: “Tá difícil competir”: 

Adaptação da trilogia de Michael Dobbs, House of  Cards, pela BBC e pela Netflix, pelo 

periódico Ilha do Desterro da UFSC; “Da metaficção ao mise em abyme: a adaptação de 

A mulher do tenente francês”, no livro Poéticas e políticas das narrativas metaficcionais 

na literatura e no cinema, organizado pelas professoras Genilda Azerêdo e Anelise 

Courseuil. 

 

9) Camila Augusta Pires de Figueiredo  

Projeto de pesquisa: “Transmídia e adaptação em produções culturais contemporâneas” 

Outras atividades: Participação na 5as. Jornadas Internacionais de Histórias em 

Quadrinhos (ECA/USP); participação no Seminário Internacional Uniandrade, Curitiba; 

participação no Congresso Text, Image, Music, da International Association of Literary 

Semantics (IALS) em Cracóvia, Polônia; coorganização de um livro sobre adaptações e 

apropriações na literatura inglesa do século 19 (no prelo); tradução de um artigo sobre 

intermidialidade em 2019; organização dos eventos II Colóquio escrita, som, imagem e 

VIII Jornada Intermídia, na UFMG, em 2019. 

 

 



 
 

10) Cristine Fickelscherer de Mattos 

Título do projeto de pesquisa: “Referências fílmicas na literatura contemporânea” 

Outras atividades: Organização de Dossiê da Todas as Letras – Revista de Língua e 

Literatura (segundo semestre de 2018) com a Profa Dra Ana Lúcia Trevisan (UPM) e 

publicação de artigo em co-autoria com ela no mesmo volume; publicação, em co-autoria 

com a Profa Dra Helena Bonito do Couto Pereira, de capítulo no volume com trabalhos 

do Grupo de Pesquisa CNPq “Literatura no Contexto Pós-moderno” – “Intertextualidades 

em Tempo de espalhar pedras, de Estevão Azevedo”  - (2018, Editora Mackenzie); 

organização e coordenação geral de concurso de poesias e contos – “Poesia Suspensa” – 

no Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

coordenação do simpósio “Narrativas e meios: diálogos contemporâneos” no Congresso 

Nacional III Letras em Rede (UMP), outubro de 2018; participação na Conferência Scielo 

20 como representante da Editora Mackenzie, setembro de 2018; elaboração de Projeto 

de Pós-Doc para 2019. 

 

11) Eliana Lourenço de Lima Reis  

Projeto de pesquisa: “Escrita, artes visuais e cinema na ficção contemporânea de língua 

inglesa”  

Outras atividades: Participação do X Seminário de Pesquisa e II Encontro Internacional / 

VII Jornada Intermídia, UNIANDRADE, Curitiba, na mesa redonda “A presença das 

artes e mídias na literatura contemporânea”, com o trabalho “As mídias visuais na ficção 

contemporânea em língua inglesa”; XXXIII Enanpoll, com o trabalho “Escrita, pintura e 

cinema: a transposição midiática e as referências intermidiáticas em Com Amor, Van 

Gogh”. Organização dos eventos II Colóquio escrita, som, imagem e VIII Jornada 

Intermídia, na UFMG, em 2019. 

 

12)  Genilda Azerêdo 

Projeto de pesquisa: “Narratologia e intermidialidade” 

Outras atividades: Organização, com a professora Anelise Corseuil, da UFSC, de um 

volume da GRAPHOS/revista do PPGL/UFPB sobre Cinema, literatura e transposições 

interculturais. Também com a professora Anelise Corseuil, organização de um livro 

intitulado Cinema e literatura: poéticas e políticas das narrativas metaficcionais, com 



 
 

edição prevista para o fim do ano. Participação nos eventos da SOCINE - Sociedade 

Brasileira de Estudos de cinema e audiovisual, da ABRALIC, ABRAPUI e ANPOLL.  

 

13) Julia Scamparini Ferreira 

Projeto de pesquisa: Escritas de si na literatura e no cinema; Literatura italiana através do 

cinema 

Outras atividades: Artigos aceitos a serem publicados: Irmãs jamais: ficção de si entre 

ternura e amargura (Revista Devires); Si è aperta una porta con dietro il buio: 

apontamentos sobre La rabbia, de Pasolini (Revista Negativo). Participação na 

organização do II Colóquio Tradução e Criação e como mediadora da mesa “Adaptação: 

entre a tradução e a criação”. Este colóquio é organizado pelo grupo de docentes que 

compõe o Núcleo de Tradução e Criação, com sede na UFF. 

 

14) Luiz Roberto Zanotti 

Projeto de pesquisa: “A multiplicidade interpretativa e o sertão multifacetado em Grande 

sertão: veredas” 

Outras atividades: Elaboração de Projeto Literatura e Turismo; organização do livro 

Literatura e Turismo (segundo semestre de 2018) e publicação de artigo no mesmo 

volume; participação de mesa redonda sobre Autoficção no II Congresso Internacional da 

Uniandrade. 

 

15) Márcia Maria Valle Arbex  

Projeto de pesquisa: “Sobrevivências da imagem na escrita: tipografias e fotografias em 

narrativas contemporâneas” 

Outras atividades: Realização de estágio pós-doutoral na Université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3. Organização do livro Escrita, som, imagem: perspectivas contemporâneas, com 

as professoras Miriam de Paiva Vieira e Thaïs Diniz; publicação do livro Michel Butor e 

as artes; redação de artigos. Participação no evento Text-Image-Music Crossing The 

Borders (IALS, Cracóvia). Organização dos eventos II Colóquio escrita, som, imagem e 

VIII Jornada Intermídia, na UFMG, em 2019. Orientação de discentes de mestrado e 

doutorado, oferta de seminário de Pós-graduação na linha de pesquisa Literatura, artes e 

mídias.  



 
 

16) Miriam de Paiva Vieira  

Projeto de pesquisa: “Pesquisa e(m) ensino sobre Intermidialidade” 

Outras atividades: conclusão de estágio pósdoutoral (PDJ/CNPq) sob supervisão da Prof. 

Dr. Márcia Arbex (UFMG); organização, com as professoras Márcia Arbex e Thaïs Diniz, 

do volume Escrita, som, imagem: perspectivas contemporâneas; coorganização de um 

livro sobre adaptações e apropriações na literatura inglesa do século 19 (no prelo); 

participação no Congresso Text, Image, Music, da International Association of Literary 

Semantics (IALS) em Cracóvia, Polônia; participação do X Seminário de Pesquisa e II 

Encontro Internacional, UNIANDRADE, Curitiba; organização da VII Jornada 

Intermídia, UNIANDRADE, Curitiba; organização dos eventos II Colóquio escrita, som, 

imagem e VIII Jornada Intermídia, na UFMG, em 2019. Orientação de discentes de 

graduação e mestrado, oferta de minicurso de Pós-graduação na linha de pesquisa 

Literatura, artes e mídias. 

 

17) Ramayana Lira de Sousa  

Projeto de pesquisa: “Comunidades lésbicas na literatura, mídia e arte dos séculos XX e 

XXI” 

Outras atividades: organização de dossiê para a Revista Crítica Cultural sobre o tema da 

pesquisa (2019.2), publicação de capítulo em co-autoria com Alessandra Brandão no 

livro Cinema and human rights in Latin America (Palgrave, 2018), publicação de artigo 

na Revista Imagofagia (Argentina 2018.2), pesquisa de IC (PIBIC, 2018-2019) 

 

18) Rogério Caetano de Almeida 

Projeto de pesquisa: “Valêncio Xavier, artista intermidiático” 

Outras atividades: Participação no evento da Uniandrade, com o trabalho 

“Intermidialidade e constructo: personagens finisseculares em Penny Dreadfull”; artigo 

aceito para publicação: "O histórico e o fantástico em 'O mez da grippe'”, na Revista 

Raído.  

 

19) Thaïs Flores Nogueira Diniz  

Projeto de pesquisa: “Intermidialidade: King Lear e suas reescritas” 



 
 

Outras atividades: Participação em eventos: Tex-Image-Music: Crossing the borders, 

Kraków, 18-20 October, 2018, com o trabalho From de sacred to the profane: Yinka 

Shonibare’s Last Supper; X Seminário de Pesquisa/ II Congresso Internacional 

Uniandrade e VII Jornada Intermídia, na Mesa Redonda “Arte e resistência”, com o 

trabalho Scramble for Africa: poesia e arte visual; Letras em Rede, Universidade 

Mackenzie, Outubro-2018, com o trabalho “Intermidialidade e reescrita em Shakespeare; 

XXXIII Enanpoll, com o trabalho “A denúncia ao colonialismo na literatura e nas artes”. 

Organização dos eventos II Colóquio escrita, som, imagem e VIII Jornada Intermídia, na 

UFMG, em 2019. 

 

20)  Wellington Ricardo Fioruci 

Projeto de pesquisa: “Narrativa no âmbito da contemporaneidade: pós-modernidade, 

literatura comparada e interartes” 

Outras atividades: Líder do Grupo de Pesquisa “Estudos de literatura contemporânea: 

comparatismo, tradução e interartes” (UTFPR) e Vice-líder do Grupo de Pesquisa 

“Narrativas Estrangeiras Modernas” (UNESP). Oferta de simpósio no SEL (Seminário de 

Estudos Literários), a realizar-se na UNESP de Assis em setembro de 2018. Apresentação 

de trabalhos sobre a adaptação cinematográfica: Congresso em Salamanca, em abril de 

2018; JALLA, a realizar-se na UFAC em agosto de 2018. Co-organizador de obra sobre 

tradução e interartes, pela Editora UTFPR, no prelo. 

 

Doutorandos 

1) Arlei José Cardoso 

Projeto de pesquisa: “Intermidialidade: objetos, teorias, práticas” 

Outras atividades: Apresentação de trabalho no Sul Letras 2018, com publicação prevista 

para este ano em ebook; trabalho apresentado no IV Colóquio Reginal Sul em Arte 

Sequencial, com artigo aceito para publicação em ebook, em 2019; Participação na 

Organização do Colóquio Nacional Leitura e Cognição, a ser realizado em 2019; 

Participação na Organização da Feira do Livro do Município de Santa Cruz do Sul 2018, 

que tematiza os quadrinhos e homenageia cartunistas brasileiros. 

 

 



 
 

2) Daniella Carneiro Libânio de Almada  

Projeto de pesquisa: “O universo artístico de Ariano Suassuna: A Ilumiara, como uma 

"obra total"”.  

Outras atividades: Publicações aceitas: “O Circo na Poética de Ariano Suassuna”, na 

Plural Pluriel - Revue de Culture de Langue Portugaise, nº18, France, em setembro de 

2018; “A estética armorial dos ferros-de-marcar-bois na obra de Ariano Suassuna e 

Manoel Dantas, na Plural Pluriel - Revue de Culture de Langue Portugaise, nº17, 

France, para outubro de 2019. Participação no evento Illustration and Adaptation, na 

University of Burgundy, em outubro de 2019. Defesa de Tese prevista para setembro de 

2019. A defesa de tese está prevista para setembro/2019. 

 

3) Joanita Baú de Oliveira  

Projeto de pesquisa: “Reconfigurações do epistolar na era digital: a retomada da técnica 

de narrar através de cartas na literatura e nos jogos eletrônicos” 

Outras atividades: Organização e apresentação de comunicação oral no I Congresso 

Nacional do Núcleo de Estudos de Literatura e Intersemiose; organização da edição de 

número nove da revista A Intersemiose, revista digital do Núcleo de Estudos de Literatura 

e Intersemiose. 

 

4) Tatiana Barbosa Cavalari  

Projeto de pesquisa: “Lieux: lugares comuns como espaços de criação autobiográfica” 

Outras atividades: Membro editorial da Revista Criação & Crítica (FFLCH-USP); 

Participação na Jornada Intermídia da Uniandrade, em set. 2018.  

 

 

 


