
ATA DO ENCONTRO DO GT DE LITERATURA ORAL E POPULAR DA ANPOLL 

 

Aos dez dias do mês de novembro de 2015 estiveram reunidos nas dependências da              

Universidade Estadual da Bahia, UNEB, CAMPUS I, Salvador, a coordenadora do GT de Literatura Oral e                

Popular Vera Lucia Cardoso Medeiros, a secretária Mauren Pavão Przybylski e os seguintes membros:              

Edil Costa, Frederico Fernandes, Josebel Akel Fares e os seguintes membros: Edil Costa, Frederico              

Fernandes, Josebel Akel Fares, Renilda Rodrigues Bastos e Andrea Betânia da Silva. A pauta do encontro                

versou sobre: 

 Revista Boitatá (indexação, próximos números, etc); 

 Demanda ANPOLL  discussão sobre ética em pesquisa nas humanidades; 

 Proposição de atividades do GT; 

 Apresentação de projetos em andamento. 

 

A professora Vera começou a reunião explicitando a demanda da ANPOLL acerca da             

discussão sobre ética em pesquisa nas humanidades. Relatou também as discussões ocorridas no             

encontro da ANPOLL e ficou de enviar ao grupo o documento da Capes.  

Sobre a revista Boitatá o professor Frederico Fernandes relatou que o periódico caiu de B1               

para B2 por falta de indexadores e que os mesmos já haviam sido providenciados. Falou também que a                  

Capes não pode ser nosso único norte para termos uma boa revista e que necessitamos buscar                

estratégias para que os números não fiquem muito longos. Além disso, o professor reiterou a               

necessidade de cada membro buscar mais pareceristas e de que a equipe editorial tenha autonomia para                

fazer uma última avaliação dos artigos, negando-os mesmo que já tenham sido aceitos. Foi sugerido pela                

professora Mauren que os pareceristas atentem ao escopo da revista, visto que muitos colegas              

expressaram a dificuldade que encontram em negar artigos. 

Quanto às proposições de atividades do GT, optou-se por, considerando a dificuldade            

orçamentaria em que se encontram as instituições de ensino, fazer um encontro no próximo Enanpoll,               

como agendado anteriormente e procurar espaço com algum dos nossos membros para realização de              

um seminário de poéticas orais em que privilegiaremos mesas formadas pelos próprios; o professor              

Frederico sugeriu que houvesse um debatedor, o qual receberia os trabalhos com certa antecedência e               

não mais que dois participantes na mesa. Além disso, a professora Mauren acenou a possibilidade de                

propor, juntamente com a prof. Vera, um simpósio sobre Literatura Oral e Popular no próximo encontro                

da ABRALIC no intuito de divulgarmos o andamento de nossos projetos com os demais participantes do                

GT.  



Finalmente, a professora Josebel Fares e a professora Renilda Rodrigues apresentaram os            

trabalhos que vem desenvolvendo no Pará. O professor Frederico relatou sobre o Portal de Poeticas               

Orais e sobre a necessidade de melhora da apresentação da revista Boitatá, solicitando aos demais               

participantes do grupo que ao submeterem projetos destinem parte da verba para a revista e o Portal. 

Sem nada mais a ser colocado, a professora Vera Medeiros encerrou a reunião. 
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Salvador, 10 de novembro de 2015. 

 

 


