
 
 

 

RELATÓRIO – GT LEITURA E LITERATURA INFANTIL E JUVENIL /ANPOLL 2016-2018 
Coordenação: Prof. Dr. Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI) 
Vice Coordenadora: Profa. Dra. Fabiane Verardi Burlamaque (UPF) 

 

Reunião GT  ANPOLL – UNICAMP, 2016  

Atividades Realizadas 

1) Apresentação do relatório das ações desenvolvidas no período 2014-2016. 

2) Eleição dos professores Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI) e Fabiane Verardi 

Burlamaque (UPF) para Coordenador e Vice coordenadora, respectivamente  do GT Leitura e 

Literatura Infantil e Juvenil para o biênio 2016-2018. 

3) Aprovação dos novos membros permanentes do GT: Alice Matsuda (UFTPR), Diana Navas 

(PUCSP), Eliane Galvão (UNESP/Assis),  Jaime Sant’anna (UEL), Thiago Alves Valente 

(UENP), e Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo (UNIPAMPA). 

 

Proposição de Atividades 

1) Atualização do site do GT (http://www.gtllij.com.br/). Criação de blog com resenhas de livros 

da literatura infantil e juvenil e livros teóricos, tendo como objetivo a socialização das produções 

literárias e acadêmicas. O blog será alimentado com resenhas enviadas pelos membros do GT. 

Os custos da atualização e manutenção do site serão mantidos pelos membros do GT. 

2) Organização de dossiês temáticos sobre a leitura e a literatura infantil e juvenil em periódicos, 

sob a responsabilidade de Alice Matsuda (2017) e Eliane Debus (2018). 

3) Produção de livro com as seguintes propostas: 1) composto pelos trabalhos apresentados no 

encontro de 2016, ou 2) com o tema “Tendências contemporâneas da Literatura Infantil e 

Juvenil”, a partir de texto gerador dessa temática. 

4) Realização do Encontro Intermediário do GT, em junho de 2017, tendo sido sugeridos os 

seguintes eventos: 1) na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo/RS, ou 2) no Salão do 

Livro da FNLIJ, no Rio de Janeiro/RJ. 

5) Revisão da composição dos membros do GT, tendo em vista a não participação nos últimos 

encontros do GT, conforme regimento da ANPOLL. 

6) Incentivo do intercâmbio de ações pelos membros do GT a partir de realização de pesquisas 

interinstitucionais, participação em bancas de Mestrado e Doutorado de orientandos dos 

pesquisadores do GT, apoio a eventos realizados com a participação dos membros do GT. 
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7) Divulgação das atividades do GT e de seus membros em redes sociais, a fim de socializar e  

fomentar as discussões em torno da Leitura e da Literatura infantil e juvenil.  

8) Participação da Coordenação do GT no Encontro Intermediário da ANPOLL, nos dias 28, 

29 e 30 de junho de 2017, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT – 

Campus de Cáceres), Cáceres – MT. 

9) Planejamento do Encontro do GT a ser realizado em 2018, no Mato Grosso/MT.  


