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1. Apresentação de novos membros.

2. Apresentação das intenções de

pesquisa de cada membro, a partir da

linha de pesquisa cadastrada.

3. Programação de eventos:

 ELIEJNP – Linha de Pesquisa 2

 ENELIT – Linha de Pesquisa 1

 COPELI

4. Programação dos trabalhos de cada linha de 

pesquisa.
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LINHA DE PESQUISA 1: LITERATURA, 

CÂNONE LITERÁRIO E TESSITURAS DO 

CONTEMPORÂNEO

Objetiva-se discutir os processos de

formação do cânone literário e os desdobramentos

de sua recepção, articulando-os às correntes

contemporâneas de recepção e crítica literárias,

vinculadas à teoria literária e à literatura

comparada. Investiga-se a produção literária

dando atenção às tessituras do contemporâneo

presentes nas obras, sobre temas como

regionalismo, novo realismo, violência,

presentificação, alteridade, urbanidade, etc.
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LINHA DE PESQUISA 2: LITERATURA INFANTIL E 

JUVENIL BRASILEIRA: CRÍTICA LITERÁRIA

A linha pretende estabelecer um espaço para o 

estudo da crítica literária voltada para a área de 

Literatura Infantil e Juvenil, bem como realizar 

análises críticas de obras literárias do gênero.
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ADESÃO AO GRUPO: 
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CONVITE POR UM DOS LÍDERES DAS LINHAS 

DE PESQUISA

• Participação  nas reuniões, lendo os textos e 

apresentando contribuições e demonstrando 

envolvimento com as ações do grupo.

EFETIVAMENTE: 

• Apresentar projeto de pesquisa individual, na 

linha de pesquisa do grupo.



PERMANÊNCIA NO GRUPO COMO EFETIVO

 Participar das reuniões do grupo (quando não for possível, o 

integrante deve justificar ao líder sua ausência, de preferência com 

antecedências.

 Quando não puder comparecer à reunião, o participante deverá 

enviar ao líder por e-mail a sua contribuição para ser apresentada aos 

demais

 Auxiliar e participar das atividades e dos eventos promovidos pelo 

grupo

 Cumprir o plano de atividades do projeto individual

 Publicar um artigo em anais de evento por ano e um artigo em 

periódico (com avaliação CAPES QUALIS, no caso de pesquisador 

da UENP) ou capítulo de livro por ano.

 Ter ao menos um aluno de IC no grupo (bolsista ou voluntário), 

pesquisador da UENP 

Alunos devem

• publicar um texto em anais de evento/um artigo em periódico 

(sem necessidade de QUALIS)/capítulo de livro por ano.
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PROGRAMAÇAO 

 DISSEMINAÇÃO DOS TRABALHOS – eventos 

organizados pelo GP: 

I. Encontro de Literatura Infantil e Juvenil do Norte do Paraná –

ELIJ

Local: UENP-CP

II. COPELI (evento itinerante, organizado em parceria com 

outros GP)

III. Encontro de Estudos Literários e Literatura Brasileira

Contemporânea do Norte do Paraná – ENELIT

Local: UENP-CP
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DISSEMINAÇÃO DOS TRABALHOS

Participação em eventos em nome do grupo – sugestões:

 SELESIGNO – UEL

 Encontro/Congresso da ABRALIC

 CIELLI - Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos

e Literários

 CELLI - Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários

 Encontro/Congresso da ANPOLL


