
Anexo IV, da Resolução nº 55/2021-COU, DE 29 DE JULHO DE 2021. 

 

NOVO PLANO DE TRABALHO BIENAL 

A proposta deve conter todos os campos preenchidos com as informações necessárias à sua 
compreensão. Poderão conter, a critério do proponente, outras informações que julgue 
serem importantes para a análise. 

 

1. PLANO DE TRABALHO (02 anos) 

a) Objetivo: 
 

O Núcleo de Estudos Comparados e Pesquisas em Literatura, Cultura, História e Memória na 

América Latina tem como objetivos:  

 

I. Organizar, promover e implementar estudos e pesquisas sobre literatura e cultura, 
considerando as categorias história, memória, imaginário, identidade e fronteiras, 
na perspectiva dos estudos interculturais latino-americanos; 
 

II.  Compilar e organizar bancos de dados de pesquisas e estudos realizados no Brasil 
e na América Latina, com foco para os estudos comparados entre literatura, 
cultura, história e memória; 

 
III. Dar suporte às atividades de pesquisa sobre literatura e cultura, considerando as 

categorias história, memória, imaginário, identidade e fronteiras, na perspectiva 
dos estudos interculturais latino-americanos, congregando grupos de estudos, 
simpósios, colóquios, fóruns, conferências, cursos e outros eventos para reunir 
pesquisadores do Brasil e da América Latina; 

 
IV.  Promover e manter intercâmbio com instituições de ensino superior e entidades 

nacionais e internacionais;  
 

V. Promover a divulgação das atividades do Núcleo e de suas ações de pesquisa, 
eventos integrados, publicações de dossiês temáticos nos periódicos do 
PPGL/Unioeste, manutenção da periodicidade do Seminário Nacional de 
Literatura, História e Memória e do Congresso Internacional de Pesquisas em 
Letras no Contexto Latino-americano, manutenção da publicação da coleção 
Confluências Da Literatura e Outras Áreas e de outras produções  de material de 
apoio e de divulgação das pesquisas realizadas no Núcleo;  

 
VI. Propor projetos de pesquisa em redes nacionais e internacionais;  

 
VII. Propor aos órgãos competentes convênios, cartas de intenções e acordos; 

 
VIII. Propor simpósios nos eventos das Associações Técnico-científicas da área; 

 
IX. Buscar apoio financeiro junto a instituições internacionais e nacionais de amparo 

à pesquisa.  
 



b) Justificativa: 
 
O Núcleo de Estudos Comparados e Pesquisas em Literatura, Cultura, História e Memória na 

América Latina, órgão de apoio vinculado cientificamente ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras, Mestrado e Doutorado e ao Centro de Educação, Comunicação e Artes/CECA, e 

administrativamente ao campus de Cascavel, tem por finalidade reunir pesquisas sobre 

estudos comparados em literatura, cultura, história e memória no contexto latino-americano, 

bem como apoiar as atividades de ensino e extensão e promover a integração com a 

comunidade acadêmica. Tem ainda por finalidade fortalecer linhas de pesquisa do campo dos 

estudos literários no Programa de Pós-graduação em Letras da UNIOESTE. 

 

c) Atividades propostas: 
 

c.1 Ensino 
 
- Oferta de Seminários Avançados em Estudos Literários I e II, considerando as categorias 
história, memória, imaginário, identidade e fronteiras, na perspectiva dos estudos 
interculturais latino-americanos, com vistas a atender demandas da graduação (atividades 
complementares) e da Pós-graduação (Atividades Especiais e outras). 
 
- Continuidade das atividades do grupo de leituras e de estudos do texto literário, ampliando 
a participação de estudantes da graduação e da pós-graduação. 
 
 
c.2 Pesquisa 
 
- Realização de reuniões com os líderes dos grupos de pesquisa institucionais e 
interinstitucionais que integram o NuECP para alinhar projetos em rede de pesquisadores e 
concorrer a editais de fomento à pesquisa. 
 
 - Realização de simpósios, colóquios, conferências, cursos e outros eventos para reunir 
pesquisadores do Brasil e da América Latina, assegurando o amplo debate em torno de 
temáticas atuais tratadas no eixo Literatura, História e Memória. (Eventos online) 

 
 - Atualização dos planos de atividades acadêmicas propostos pelos Termos de Cooperação 
Técnico-cientifica firmados no âmbito do PPGL e outros PPGs, via setor de convênios da 
UNIOESTE, em especial, com a PUC-Chile e UVIGO-Espanha, considerando-se a continuidade 
das parcerias em andamento com pesquisadores destas universidades.  
 
- Realização do Encontro Intermediário do Grupo de Pesquisa I- Confluências da Ficção, 
História e Memória na Literatura e nas Diversas Linguagens. 
 
- Realização do XV Seminário Nacional de Literatura, História e Memória e VI Congresso 
Internacional de Pesquisa em Letras no Contexto Latino-Americano (2021) 
 
- Publicação dos Volumes VIII e IX da Coleção Confluências Da Literatura e Outras Áreas e de 
outras. 
 



- Organização de dossiês temáticos em parcerias com pesquisadores que integram o núcleo 
nos periódicos do PPGL/Unioeste com vistas a contribuir para a divulgação de pesquisas 
realizadas na área e promover a interação da comunidade acadêmica. 
  
c.3 Extensão 
 
- Continuidade do projeto de Extensão Grupo de Leituras e Estudos Literários: Confluências 
da Literatura e outras Artes (Coord. Da Profa. Maricelia Nunes dos Santos) 
 
- Continuidade do projeto de Extensão Ciclo de Oficinas do Núcleo de Estudos Comparados e 
Pesquisas em Literatura, Cultura, História e Memória na América Latina – NuECP 
 
- Projeto Papo de Pesquisa – Canal do NuECP (Coord. Doutoranda Kaline Cavalheiro) 
 
 
- Atualização e manutenção das plataformas virtuais de divulgação das atividades do NuECP. 
(site, instagram, canal youtube). Disponibilização das publicações do NuECP de pesquisas 
orientadas (Dissertações, Teses, IC. e outros) 
 
c.4 Prestação de Serviço 
 
Não se aplica 
 
c.5 Inovação 
 
 

d) Resultados esperados: 
 
Espera-se reunir pesquisas sobre estudos comparados em literatura, cultura, história e 
memória no contexto latino-americano, bem como apoiar as atividades de ensino e extensão 
e promover a integração com a comunidade acadêmica. Espera-se, ainda, fortalecer linhas de 
pesquisa do campo dos estudos literários no Programa de Pós-graduação em Letras da 
UNIOESTE.  
 

 

e) Cronograma: 

Descrição da atividade: Cronograma 

Início 
(mês/ano) 

Término 
(mês/ano) 

Reunião com os líderes do grupos de pesquisa que 
integram o NuECP 

Novembro/2021 Novembro/2021 

Reunião com pesquisadores do NuECP Novembro/2021 Novembro/2021 

Seminários Avançados em Estudos Literários I e II Agosto/2022 Novembro/2022 

Simpósios Setembro/2022 Setembro 2023 

Conferências Maio/2022 Maio/2023 

Curso  Julho/2022 Agosto/2022 

Encontro intermediário do Grupo de Pesquisa -
Confluências da Ficção, História e Memória na 
Literatura e nas Diversas Linguagens 

Novembro/2021 Novembro/2021 



Realização do XV Seminário Nacional de Literatura, 
História e Memória e VI Congresso Internacional de 
Pesquisa em Letras no Contexto Latino-Americano 

Novembro/2023 Novembro/2023 

Publicação dos Volumes VIII e IX da Coleção 
Confluências Da Literatura e Outras Áreas e de outras 

Dezembro/2022 Dezembro/2023 

Encontros de Leituras e Estudos Literários: 
Confluências da Literatura e outras Artes (Maricélia, 
Adriana, Pedro) 

Março/2021 Março/2023 

Atividades do Ciclo de Oficinas do Núcleo de Estudos 
Comparados e Pesquisas em Literatura, Cultura, 
História e Memória na América Latina. (Lourdes, 
Antonio, Acir, Maricélia) 

Setembro/2021 Setembro/2023 

 

2. Parecer do Conselho do Centro de __________________________________________ 

Deliberação: 
 
 
 
Local/data                                                                                                         assinatura 
   

 

3. Parecer do Conselho do Campus de _________________________________________ 

Deliberação: 
 
 
 
Local/data                                                                                                         assinatura 
   

 


