RELATÓRIO DO GT A MULHER NA LITERATURA
RELATIVO AO BIÊNIO JULHO 2006/JUNHO 2008
Coordenadora: Liane Schneider - UFPB
Subcoordenadora: Márcia de Almeida - UFJF

A coordenação do GT A Mulher na Literatura, representada pelas Profas. Dras. Liane
Schneider (UFPB, coordenadora) e Márcia de Almeida (UFJF, vice), que ora encerra o biênio 20062008, foi eleita pelas integrantes do GT, sob a coordenação das Profas. Dras. Ildney Cavalcanti e Liane
Schneider (gestão 2004-2006), durante encontro do GT “A Mulher na Literatura” ocorrido em São
Paulo em julho de 2006.
Como forma de organização das ações a serem desenvolvidas, a nova coordenação apresentou
seu plano de trabalho, com as seguintes propostas:
•

Repensar, receber sugestões e propor o formato das atividades do nosso GT para os futuros
encontros da ANPOLL.

•

Colaborar com a organização e realização do XII Seminário Nacional / III Seminário
Internacional ‘Mulher e Literatura’, a ser realizado em Ilhéus, previsto para outubro de 2007,
sob coordenação da Profa. Dra. Sandra Sacramento (Universidade de Santa Cruz).

•

Manter a divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e outros assuntos de interesse do GT.

•

Manter o contato inter-GTs e divulgar os assuntos em pauta neste fórum, recolhendo opiniões
e sistematizando-as enquanto posicionamento do nosso GT em relação aos temas em
discussão.

•

Organizar projetos de pesquisa coletivos por linha de pesquisa, portanto, três projetos, que
possam representar coletivamente o grupo e que estejam definitivamente vinculados aos
projetos individuais de cada membro e respectiva linha de pesquisa.

•

Colaborar com a manutenção da homepage do GT.

•

Refletir sobre o papel de um GT junto à ANPOLL.

•

Dar continuidade às publicações vinculadas ao GT.
A coordenação manteve em dia a divulgação de eventos, publicações, contato entre membros;

além disso, decidiu-se criar um espaço eletrônico independente para o GT, não mais deixando essa
página vinculada à universidade de cada coordenação, o que implicava em mudanças de endereço a
cada dois anos. Assim, adquiriu-se um site próprio, que a partir de então passou a abrigar a página do
GT (www.amulhernaliteratura.com.br).
Ao longo do biênio a coordenação organizou o processo de ingresso de novos membros,
conforme as normas acordadas no último encontro de São Paulo. Houve vários membros que
propuseram ingresso no GT. A coordenação geriu tais processos, encaminhando pareceres, etc. Os
novos membros que ingressaram no GT neste período por linha de pesquisa foram os abaixo-listados:

Na linha de RESGATE:
Professora Dra. Conceição Flores, do Rio Grande do Norte
Professora Dra. Luciana Eleonora Calado, DCR do Programa de Pós-Graduação da
Paraíba.
Na linha de Representação de Gênero na literatura e outras linguagens
Professor Dr. Antônio de Pádua Dias da Silva, da UEPB.
Na linha de Teorias e Críticas
Professora Dra. Eliana Ávila, da UFSC.
Considerações finais

Na sessão administrativa do GT, realizada em julho de 2008 em Goiânia foram eleitas Leila
Assunção Harris (UERJ) e Ana Cecília Acioli(UFAL) como Coordenadora e Vice-Coordenadora do GT
‘A Mulher na Literatura’ para o biênio 2008-2010. Para a organização e coordenação do XII Seminário
Nacional / III Seminário Internacional “Mulher e Literatura”, foi decidido que o evento ocorrerá em
Natal, o que já fora indicado desde o último encontro de Ilhéus, possivelmente em setembro de 2009.

Registramos abaixo o e-mail das novas coordenadoras,
COORDENADORA Leila Assunção Harris - laharris@uol.com.br
Vice-coordenadora: Ana Cecília Acioli - acal@superig.com.br

João Pessoa, 30 de agosto de 2008.

Liane Schneider (UFPB)
Márcia de Almeida (UFJF)

