
GT Relações Literárias Interamericanas

Plano de Atividades do biênio 2012-2014

 No XXVI Encontro da ANPOLL (UFF, 10-13 de julho de 2012) foi concluído o tema 

de  pesquisa  Poéticas  da Memória.  Para  a  publicação dos  resultados  organizou-se  o 

seguinte cronograma:

1. Reelaboração e envio dos textos para as coordenadoras (setembro/2012)
2. Preparação de um livro com todos os textos,  organizado e apresentado pelas 

professoras Elena Palmero González, coordenadora, e Stelamaris Coser, vice-

cordenadora (outubro/2012)
3. Apresentação do projeto aos órgãos de fomento (FAPERJ/Edital APQ3) para a 

obtenção  de  auxilio  de  editoração.  Proponente  do  Processo:  Elena  Palmero 

González -UFRJ (Novembro/2012)
4. Proceder à editoração final e publicação no primeiro semestre de 2013.

Também no XXVI Encontro da ANPOLL (UFF, 10-13 de julho de 2012) foi definido o 

novo tema de pesquisa do GT para o biênio 2012-2014: a preparação de um dicionário 

que elenque a maior quantidade possível de conceitos que circulam na bibliografia sobre 

a Memória, com o titulo provisório: Conceitos sobre Memória.

A partir da escolha realizada, a coordenação propõe o seguinte plano de atividades para 

o biênio 2012-2014:

I. Atividades Científicas:

1. Elaboração e aprovação da ementa e da bibliografia mínima de referência para o tema 

(Agosto/2012) 

2.  Recepção, análise e refinamento das propostas de verbetes a serem trabalhados e 

incluídos no dicionário (setembro/2012).

3. Apresentação ao grupo do Projeto de Dicionário e distribuição do trabalho entre os 

membros do GT (Novembro/2012) 



4. Realização de encontro intermediário (no campus da UFES) entre os meses de julho e 

outubro de 2013, dedicado a apresentar os primeiros resultados do trabalho individual 

(cada  participante  apresentará  um  texto  contendo  balanço  bibliográfico  e  discussão 

crítica em torno do conceito que será  preparado como verbete).  Também durante o 

encontro intermediário haverá uma sessão de trabalho metodológico (discussão sobre 

ordenamento metodológico do livro, estudo e aprovação das remissões entre verbetes)

5.  Participação  no  XXVII  Encontro  da  ANPOLL.  Serão  apresentados  por  cada 

participante e discutidos pelo grupo os verbetes  que constituirão o dicionário (julho 

2014).

6. Revisão dos trabalhos escritos, organização e publicação de obra coletiva com os 

textos apresentados no XXVII Encontro da ANPOLL como conclusão da gestão.  

II.  Atividades Organizativas:

Dar continuidade ao trabalho organizativo do GT. É importante ressalvar que o processo 

de recredenciamento bianual solicitado pela Diretiva da ANPOLL para o biênio 2012-

2014, em Resolução Nº 01/2012, é um processo que naturalmente desenvolve nosso GT. 

Nosso processo de recredenciamento atende os seguintes parâmetros:

- Ser professor atuante em Programas de Pós-graduação.

- Participar sistematicamente dos ENANPOLL (ausência continuada a dois encontros 

bianuais significa desvinculação do GT),

- Participar sistematicamente nas publicações coletivas do GT.

Tradicionalmente, nas assembleias do GT, entram em pauta as solicitações de acesso ao 

GT  e  o  descredenciamento  de  colegas  que  não  tenham  cumprido  os  parâmetros 

estabelecidos pelo GT. 

Os colegas descredenciados podem solicitar reingresso no GT. A solicitação é discutida 

em assembleia e os requisitos são os mesmos que regem o descredenciamento. 

No  ultimo  ENANPOLL  foram  descredenciados  três  membros  e  credenciados  os 

seguintes colegas para o biênio 2012-2014: 



Adriana Kanzepolsky (USP) 

Ana Beatriz Rodrigues Gonçalves (UFJF) 

Antonio Roberto Esteves (UNESP) 

Arnaldo Rosa Vianna (UFF) 

Carla de Figueiredo Portilho (UFF) 

Denise Almeida Silva (URI) 

Elena Palmero González (UFRJ/ CNPq) 

Eloina Prati dos Santos (FURG) 

Eurídice Figueiredo (UFF/ CNPq) 

Gláucia Renate Gonçalves (UFMG) 

Haydée Ribeiro Coelho (UFMG/CNPq) 

Heloisa Toller Gomes (UERJ- PACC/UFRJ) 

Jovita Maria Gerheim Noronha (UFJF) 

Leone Barzotto (UFGD) 

Lícia Soares Souza (UNEB-UFBA/CNPq) 

Lívia Reis (UFF/CNPq) 

Maria Bernardette Porto (UFF/CNPq) 

Núbia Hanciau (FURG) 

Rodrigo Vasconcelos Machado (UFPR) 

Roland Walter (UFP/CNPq) 

Silvina Carrizo (UFJF) 

Silvia Cárcamo de Arcuri (UFRJ) 

Sonia Torres (UFF/CNPq) 

Stelamaris Coser (UFES) 

Viviana Gelado (UFF) 

Zilá Bernd (UFRGS- UNILASALLE/ CNPq) 

Foram aceitos como Membros convidados:

Diogo de Hollanda (Doutorando PPG-Letras Neolatinas/UFRJ) 

Patricia Cerquera (Doutoranda do PPG-Letras/UFRGS) 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2012.


