
ATA DA IV REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “LITERATURA E 

SAGRADO” 

 

Ao dia 10 de junho de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sala duzentos e um do 

bloco A do Centro de Comunicação e Expressão (CCE) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) em Gragoatá, reuniram-se em assembleia os participantes do GT 

Literatura e Sagrado durante o XIX ENANPOLL (Encontro Nacional da Anpoll), a 

saber: Professora Doutora Suzi Frankl Sperber, coordenadora do GT, Professora 

Doutora Juliana Pasquarelli Perez, Professor Doutor Arturo Gouveia de Araújo, 

Professor Doutor Mauro Rocha Baptista, Professora Doutora Teresinha Vânia Zimbrão 

da Silva, Professor Doutor Dilip Loundo, Professor Doutor Eduardo Gross, Professora 

Doutora Cleide Maria de Oliveira, Professor Doutor João Cesário Leonel Ferreira bem 

como os Mestres Alexandre Lúcio Sobrinho, José Abílio Perez Junior, Josilaine Catia 

Gonçalves, Karina Fonsaca, Marcella Abboud, Maria Catarina Rabelo Bózio Raphael 

Novarosi Leopoldo, à Graduada Taynara Ribeiro Pessoa. Justificaram ausência os 

professores doutores Sandra Luna, Magali dos Santos Moura, e Eduardo Guerreiro Brito 

Losso e o mestre Regis Augustus Bars Closel. 

 A ata da III Reunião do Grupo de Trabalho “Literatura e Sagrado” tinha sido 

enviada por email para ser aprovada pelos participantes e foi inserida há tempo na 

página do GT: http://literaturaesagrado.wordpress.com/atas/.  O IV Encontro do GT 

Literatura e Sagrado, previsto para agosto de 2013, foi postergado para 2014 em vista de 

a coordenadora não ter condições de organizá-lo para então. Informados os membros do 

GT por mail, este concordaram com este adiamento.  

 Juliana Pasquarelli Perez pôs em discussão questões que serviriam para orientar 

e reorientar o andamento dos trabalhos do GT. Dentre as propostas uma foi que 

pudessem ser oferecidos minicursos sobre questões relativas a aspectos de Literatura e 

Sagrado durante o ano letivo e em cada um dos locais de trabalho de seus membros.  

Foram eleitos como coordenadora do GT a Professora Doutora Juliana Pasquarelli Perez 

e como vice-coordenador Professor Doutor Eduardo Gross. Como não foi indicado/a 

um secretário/a, mas como se propôs a ajudar Marcella Abboud, fica a critério da 

coordenadora acolhê-la como tal. Extra reunião, a abaixo assinada agradece a 

colaboração preciosa de Sandra Luna e Marcella Abboud durante seu mandato agora 

findado. Não havendo mais nada tratado, e como havia outra reunião, esta se encerrou 

às dezessete horas e trinta minutos. Eu, Suzi Frankl Sperber, lavrei esta ata que, após ser 

http://literaturaesagrado.wordpress.com/atas/


complementada será enviada a todos os participantes que a corrigirão, complementarão 

e aprovarão, devendo ser ela incluída no blog do GT (e seu site junto à ANPOLL). 

Campinas, 12 de junho de 2014. 

 
 


