A Mulher na Literatura

Coordenação do GT A Mulher na Literatura - ANPOLL
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Rosana Cássia Kamita - UFSC
Vice-Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Luísa Cristina dos Santos Fontes - UEPG

Proposta de Plano de Trabalho – biênio 2014-2016

Algumas metas e ações já foram efetivadas ou estão em fase de efetivação e outras se
constituem em propostas a serem implementadas neste biênio.

 Proceder ao recadastramento de integrantes do GT.
 Apoiar a organização do próximo Seminário Mulher e Literatura (2015).
 Organização das atividades do GT para o próximo ENANPOLL (2016).
 Estímulo de ações que objetivem a visibilidade e consolidação dos estudos
feministas e de gênero em uma perspectiva político-teórico-crítica.
 Manutenção da página do GT, com a possibilidade de migração para a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
 Atualização das informações sobre o GT no site da ANPOLL.
 Ativação de redes sociais para o GT, em especial o Facebook, favorecendo a
integração e troca de ideias e informações.
 Manter a divulgação por e-mail de informações pertinentes e relevantes às
integrantes do GT.
 Reativação dos Boletins, os quais foram publicados de 1988 a 2002 (os mesmos se
encontram digitalizados no site do GT), em meio virtual, no próprio site. Conforme

citado em sua última publicação, o Boletim tem por objetivo: “divulgar as
atividades de suas/seus pesquisadoras/es e congregar a todos em torno à linha de
pesquisa central, Mulher e Literatura”. Será necessário verificar o registro do
periódico e contar com a colaboração de um Conselho Editorial.
 Incentivar/apoiar publicações, como livros, antologias, coletâneas, dossiês
temáticos, dentre outros, das integrantes do GT.
 Apoiar/incentivar a proposição e discussão, por membros do GT, de textos
histórico-teórico-críticos relevantes para a área.
 Incentivo à criação/oferta de disciplinas na área de Crítica Feminista e Estudos de
Gênero por integrantes do GT em suas IES.
 Estimular a proposição de projetos integrados e interinstitucionais, citando como
exemplo mais recente o trabalho desenvolvido por membros do GT, o qual contará
com a publicação, prevista para o final de 2014, de um livro com a tradução de
textos referenciais para a área.
 Criação de materiais de divulgação das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo
GT.
 Incentivar o contato mais constante entre os membros do GT, através de
proposição de simpósios da área em eventos, convites para palestras, bancas e
cursos.

Florianópolis, junho de 2014.
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