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1) Informações iniciais 

Este Relatório de Atividades  refere-se ao biênio 2009-2010, período em que 

atuaram  na  coordenação  Maria  Célia  de  Moraes  Leonel/UNESP  Araraquara 

(coordenadora)  e   Márcia  Marques  de Morais/PUC-MG (vice-coordenadora),  ambas 

eleitas no dia 4 de julho de 2008 no XXIII ENANPOLL, realizado na Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás de 2 a 4 de julho de 2008. 

2) Atividades do GT no biênio

No  biênio  2009-2010,  o  GT  de  Teoria  da  Narrativa  deu   continuidade  às 

atividades que vem desenvolvendo desde a sua fundação e realizou outras, exigidas no 

período em pauta. 

Ressalte-se  que  a  coordenadora  do  GT  esteve  presente  no  XXIV  Encontro 

Nacional  da  ANPOLL,  realizado  de  03  a  05  de  agosto  de  2009  na  UFMG  (Belo 

Horizonte),  participando  ativamente  das  tarefas  desenvolvidas,  tendo  sido  mesmo 

relatora de um dos grupos de discussão dos coordenadores de GT.  Naquele evento, o 

ponto  principal  das  reuniões  e   debates  –  incluindo-se  as  reuniões  conjuntas 

(coordenadores de GT e de Programas) - foi a classificação dos periódicos pela CAPES. 

Descontentes com a avaliação anterior, coordenadores de GT e de Programas de Pós-

graduação propuseram a realização de uma consulta aos membros dos GTs relativa ao 

Qualis.

Formulou-se um instrumento de consulta com a finalidade de construir uma lista 

“[...] representativa dos periódicos da área, com vistas a subsidiar e orientar as decisões 

da Comissão Avaliadora da CAPES”. Os membros do GT de Teoria da Narrativa, de 

modo geral, responderam a contento à solicitação da coordenadora de   preenchimento 



do “Formulário de consulta”. Os dados informados pelos  membros do GT por meio 

desse  instrumento  foram coletados  e  relacionados  na “Planilha  de  coleta  de  dados” 

pela vice-coordenadora, Profa. Dra. Márcia Marques de Morais, tarefa  realizada com 

sucesso,  a  despeito  das  dificuldades  encontradas  para  a  sua  concretização.  A 

participação do  GT nessa atividade foi, portanto,  positiva.

Saliente-se  ainda  que  a  decisão  da  atual  diretoria   da  ANPOLL de  fornecer 

apenas  certificado de ouvinte  aos pós-graduandos  membros de  GTs, mobilizou os 

coordenadores  que  propõem  uma  Resolução  relativa  à  aceitação   de  mestrandos  e 

doutorandos nos GTs, como vinha ocorrendo até o momento. A coordenadora do GT 

participou ativamente  do encaminhamento da discussão sobre essa questão.

Discutiu-se, na reunião de trabalho do GT realizado no XXIII  ENANPOLL – 

em Goiânia, na UFG -   a possibilidade de publicação de uma coletânea com os textos 

apresentados  naquela  oportunidade,  mas  acabou-se  concluindo  que  a  quantidade  de 

participantes  no GT não foi muito significativa, motivo pelo qual essa proposta não foi 

levada adiante. 

Durante o biênio, a coordenação manteve contato com os membros do GT, por 

meio  de   mensagens  eletrônicas.  Os  contatos,  como  era   esperado,  foram  mais 

frequentes no processo de consulta sobre a avaliação dos periódicos e nas proximidades 

do XXV Encontro Nacional. 

 Ressalte-se que a programação das Atividades do GT no XXV ENANPOLL foi 

enviada em tempo hábil para a diretoria da ANPOLL. Como ocorreu no XXIII Encontro 

Nacional  em Goiânia,  o  primeiro  horário dos  trabalhos  do GT foi  reservado para a 

apresentação do projeto de Juracy A. Saraiva, candidata a membro do GT. O projeto foi 

antecipadamente enviado aos atuais componentes do GT. Outros docentes contataram a 

coordenadora,  supondo  que  já  poderiam apresentar  comunicação.  Como  isso  não  é 

possível,  desistiram  de  fazer  parte  do  GT,  o  que  só  poderia  ocorrer   por  meio  de 

apresentação  de projeto.  

Como  fora  decidido  no  encontro  anterior,  o  tema  dos  trabalhos  a  serem 

discutidos  no XXV ENANPOLL  foi  “Narrativa:   tempo   e  espaço”.  Foram 15 os 

resumos aceitos para comunicação, mas três membros avisaram, antecipadamente, que 

não poderiam comparecer:  Benedito Antunes, Geysa Silva e  Luiz Carlos S. Simon. 

Também  justificaram  a  ausência  Latuf  I.  Mucci  e  Alessandra  C.  Grangeiro,  esta 

justamente  por ser doutoranda e não poder obter certificado de comunicação. Para o 

XXV Encontro Nacional da ANPOLL contar-se-á com 13 comunicações (uma delas em 



coautoria)  e  respectivos  debatedores  (indicados  nas  Atividades  do GT de Teoria  da 

Narrativa no XXV ENANPOLL). 

Renata  Ribeiro  e  Mônica  Gomes  da  Silva  –  admitidas  como  mestrandas  na 

reunião do GT em Goiânia – deixaram de participar do evento, porque não estão mais 

vinculadas  a  programa de  pós-graduação.  Não  justificaram o  fato  de  não  terem se 

inscrito no ENANPOLL: Flora P. Faria, Luiz Edmundo B. Coutinho e Wellington de 

Almeida Santos.

Fizeram parte do GT no biênio em pauta 24 membros: Alcmeno Bastos (UFRJ), 

Audemaro Taranto Goulart (PUC-MG), Ana Luiza Silva Camarani (UNESP), Benedito 

Antunes  (UNESP),  José  Antonio  Segatto  (UNESP),  Luiz  Gonzaga  Marchezan 

(UNESP), Márcia Marques de Morais (PUC-MG), Maria Célia de M. Leonel (UNESP), 

Maria  Rosa  Duarte  de  Oliveira  (PUC-SP),  Adelaide  Caramuru  Cezar  (UEL),  Luiz 

Carlos Santos Simon (UEL), Renata Rocha Ribeiro (UEG), Alessandra C. C. Grangeiro 

(UFG),  Mônica Gomes da Silva (UFF), Flora de P. Faria (UFRJ), Geysa Silva (UFRJ), 

Latuf I.  Mucci,  Luiz Edmundo B. Coutinho (UFRJ), Márcia V. Z. Gobbi (UNESP), 

Maria Lúcia  Outeiro Fernandes, Sylvia H. T. de Almeida Leite, Sônia C. Reis, Raquel 

R. Souza e Wellington de Almeida Santos.

Em face do  exposto, consideramos que o GT de Teoria da Narrativa foi bastante 

ativo  no biênio. A coordenação  agradece a colaboração dos membros e expressa o 

desejo de que no próximo biênio o GT  continue a ser tão produtivo e positivo como 

tem sido nos últimos biênios.

 Araraquara, 30  de junho  de 2010.
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