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EMENTA 

 
O contexto histórico-cultural do século XIX, a imprensa e o folhetim como suportes o texto 
crítico e literário e os textos narrativos do Romantismo. 

 

OBJETIVOS 

 
- Refletir sobre a criação literária dos elementos nacionais; 
-  Considerar as diferenças e semelhanças entre o romantismo europeu e brasileiro; 
- Compreender a diversidade de vozes narrativas dos autores, cujas obras compõem o 

cenário crítico e cultural do século XIX 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1- Contexto histórico- Cultural – nacionalismo e indianismo. 

2- O romantismo urbano e a vertente do indianismo em José de  Alencar. 

3- O romantismo de Maria Firmina dos Reis. 

4- A narrativa de Álvares de Azevedo. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

E 

 CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 

 
As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas (online) e assíncronas (offline).  

• Atividades síncronas:  Serão compostas por 38h, divididas nas 12 semanas de aula. Serão 19 encontros 
com 2h de atividades cada, conforme estabelecido no horário divulgado na página da Coordenadoria do 
Curso (COLET). Essas atividades serão desenvolvidas por meio do Google Meet, cujo endereço de 
acesso será divulgado aos alunos em seus e-mails pessoais. 

• Atividades assíncronas: Serão compostas por 22h, divididas nas 12 semanas de aula. Farão parte dessas 
atividades: leitura e escrita de textos acadêmicos. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 
O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 007, de 3 de 
agosto de 2020. 
“Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do 
cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será 
reprovado por infrequência.” 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Quatro (4) trabalhos- 25 pontos cada um deles que serão somados para obtenção da nota final. 
-   Todos os trabalhos devem ser postados no Portal Didático, de acordo com instruções e datas. Também 
podem ser enviados para meu e-mail: squintana@ufsj.edu.br. 
 

- As demais informações e planejamentos sobre as atividades avaliativas serão disponibilizadas durante 
as aulas síncronas. 

 
- Prova perdida – Fazer requerimento eletrônico, com os comprovantes do motivo da falta. Se o pedido for 

aceito, o discente fará nova prova a ser marcada pelo professor, com o mesmo conteúdo da avaliação 
perdida. 

- Prova substitutiva- o discente que não obtiver média final 6, para aprovação, terá direito a uma prova 
substitutiva. Esta prova substituirá a menor nota tirada nas avaliações já feitas, com o objetivo de recuperar 
a nota, caso essa nota seja maior. O valor da prova será de acordo com a pontuação de 25 pontos e 
substituirá a avaliação feita em que perdeu média. O conteúdo será toda a matéria lecionada no semestre. 

      Esses procedimentos atendem às Normas de Procedimento Acadêmico, 012/ CONEP, 2018 
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