
PLANO DE TRABALHO/ 2010-2012

No XXV Encontro da ANPOLL (UFMG, Belo Horizonte, 1-4 de julho/2010) foi definido o tema de 

pesquisa do GT para o biênio 2010-2012:  Poéticas da memória.  A partir da escolha realizada, a 

coordenação propõe o seguinte plano de atividades:

 

I. Atividades Científicas:

 

1. Elaboração e aprovação de ementa (Julho/2010) 

2. Elaboração de uma bibliografia mínima de referência para o tema (Agosto/2010) 

3. Apresentação de dos projetos individuais (problemas teóricos a serem desenvolvidos e possíveis 

obras literárias/autores a serem estudados) pelos membros do GT em consonância com a proposta 

temática e a ementa aprovada, com vistas à participação em encontro intermediário e em publicação 

final (Dezembro/2010) 

4.  Realização de encontro intermediário (UFRJ),  dedicado a debate teórico relacionado ao tema 

Poéticas da memória e em correspondência com a ementa aprovada e a bibliografia proposta. Cada 

participante poderá elaborar um texto de natureza teórica em torno a um conceito, tema, obra, autor 

ou grupo de autores relevantes, que sejam aplicáveis a sua própria pesquisa. (Setembro/2011)

5.  Participação no XXVI Encontro  da  ANPOLL.  Serão  apresentados  textos  de  natureza  crítica, 

dentro do tema proposto e atendendo à ementa aprovada, conjugando a análise de texto(s) literário(s) 

com a sistematização das questões teóricas debatidas no encontro intermediário (Julho/ 2012)

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

apresentados no XXVI Encontro da ANPOLL e como conclusão da gestão (Dezembro/2012)

 

II.  Atividades Organizativas:

 1. Organização do GT. Contato com membros efetivos que não assistiram aos últimos encontros e 

que não têm mantido contato com o GT.  Contato com membros convidados para verificar  sua 

disposição  de  continuar  no  quadro  de  convidados.  Valorar  novas  propostas  de  alunos  de  pós-

graduação. Abertura de processo de acesso de novos membros. 

2. Elaboração  de  um estatuto  do  GT,  partindo  das  normas  estatutárias  da  ANPOLL e  das 

necessidades internas de trabalho do próprio GT (discussão e aprovação na pauta da reunião do 

encontro interme

3. Elaboração do site do GT.


