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Aos trinta de junho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, nas instalações da
Universidade Estadual de Campinas, em Campinas-SP, reuniu-se o Grupo de Trabalho de
Estudos Medievais, sob a coordenação de Célia Marques Telles, estando presentes os
membros Geraldo Augusto Fernandes, Márcio Ricardo Coelho Muniz, Álvaro Alfredo Bragança
Júnior, Gladis Massini-Cagliari ,Márcia Maria de Melo Araújo, Pedro Carlos Louzada Fonseca,
Risonete Batista de Souza, teve lugar a seção de apresentação e discussão dos trabalhos,
dentro da Programação aprovada, a saber, no dia trinta de junho:a) das oito horas e trinta
minutos às dez hortas e trinta minutos, foram apresentados os resultados dos trabalhos de
Álvaro Alfredo Bragança Júnior (UFRJ), Provérbios como fontes historiográficas da cultura
medieval – entrecruzamentos sociolingüísticos; Gladis Massini-Cagliari (UNESP/Araraquara),
Abordagem interdisciplinar das cantigas medievais galego-portuguesas: linguística, literatura e
música; Márcia Maria de Melo Araújo (UEG),Em defesa da mulher: fontes e influências
disseminadoras da representação da mulher na literatura medieval; Geraldo Augusto
Fernandes (UFC),No cancioneiro geral de Garcia de Resende, elementos da retórica quintiliana
– as alegorias; .b) das quatorze horas às quinze horas e trinta minutos, Pedro Carlos Louzada
Fonseca (UFG),.Marcas do discurso aristotélico misógino na literatura medieval religiosa: Santo
Anselmo, São Tomás de Aquino e Santo Isidoro de Sevilha; Márcio Ricardo Coelho Muniz
(UFBA),Interdiscurso e práticas preceptivas na dramaturgia quinhentista portuguesa; Célia
Marques Telles (PPGLinC-UFBA/CNPq) e Risonete Batista de Souza (PPGLinC-UFBA),
Marcas pontuais nos Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia. Concluídas as
discussões, e nada mais havendo a acrescentar, deu-se esta etapa por encerrada. Às
dezesseis horas teve início a Assembleia Geral, com a presença dos mesmos membros, para
tratar da seguinte Ordem do Dia. “1 Aprovação da Ata da Assembleia Geral do GTEM durante
o XXX ENANPOLL; 2 Aprovação da Ata, negativa, do Encontro Intermediário; 3 Prestação de
contas das atividades do GTEM e despesas com o site e com a publicação (e-book) do vol. 4
da Série Estudos Medievais, Intertextualidade; 4 Indicação de novos membros; Atividades do
GT dentro da ANPOLL; 5 Projeção futura do GTEM; Eleição dos novos coordenador e
vice-coordenador; 6 O que ocorrer. A Coordenadora, de início apresentou seus
agradecimentos ao vice-coordenador, Geraldo Augusto Fernandes, e ao ex-coordenador,
Márcio Ricardo Coelho Muniz, pelo inestimável auxílio que os dois prestaram durante o biênio.
Passou, então, à ordem do dia, passando a palavra a Márcio Ricardo Coelho Muniz, o
coordenador do biênio anterior, para a leitura da ata da Assembleia de 2014. Lida a ata e
submetida à aprovação foi a mesma aprovada por unanimidade. No segundo item, a
Coordenadora explicou a causa de a reunião do Encontro Intermediário, que seria realizado
durante o XI Encontro Internacional de Estudos Medievais da ABREM, e passou à leitura da
Ata negativa da reunião que, posta em votação. Foi aprovada por unanimidade. No terceiro
item, a palavra foi passada novamente a Márcio Ricardo Coelho Muniz que explicou como se
estava processando a atualização do site do GTEM e os custos havidos; logo depois, informou
a publicação do vol. quatro da Série Estudos Medievais, Intertextualidade, com trabalhos de
Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Célia Marques Telles, Geraldo Augusto Fernandes, Gladis
Massini-Cagliari, Márcia Maria de Melo Araujo, Maria do Amparo Tavares Maleval, Pedro
Carlos Louzada Fonseca e Tauanne Tainá Amaral.No quarto item discutiu-se a aprovação de
novos membros, ficando decidido que se intensificariam os esforços para recompor o número
de membros do GTEM. No quinto item discutiram-se ações para intensificar as atividades
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internas do GT e a melhor utilização do site e da rede de e-mails para divulgação dos estudos
de Idade Média. Envolvendo os membros do GTEM. No sexto item, a coordenadora atual
indicou o vice-coordenador para a função de coordenador para o biênio 2016-2018, tendo o
vice- vice-coordenador, Geraldo Augusto Fernandes aceitado a indicação e sugerindo que ela
ficasse na vice-coordenação. Posta a proposta em discussão, a Assembleia aprovou as
indicações e passou-se à eleição. Foram aprovados, por unanimidade, os nomes de Geraldo
Augusto Fernandes para a Coordenação do GTEM e de Célia Marques Telles para a
vice-coordenação do GTEM, que assumiram suas funções de imediato. Não houve O que
ocorrer. E nada mais havendo a constar, a coordenadora agradeceu a presença e a
colaboração de todos e encerrou os trabalhos. Campinas, trinta de junho de dois mil e
dezesseis.
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