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           EMENTA 
Introdução aos estudos literários por meio da teoria dos gêneros literários: composições líricas, épicas e 
dramáticas. O impacto da teoria literária contemporânea sobre os estudos literários. As novas tecnologias de 
informação. A hibridização dos gêneros. 

       OBJETIVOS 
 
• Apresentar noções básicas de teoria da literatura; 
• Apresentar o debate em torno do conceito de texto literário a fim de introduzir a noção de gênero literário; 
• Analisar criticamente textos literários que pertençam às modalidades tradicionais da lírica, da 
prosa e do drama; 
• Debater a hibridização dos gêneros literários; 
• Apresentar os questionamentos que a teoria literária contemporânea apresenta acerca do conceito de gênero 
literário. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1- Conceitos básicos de teoria da literatura 
2- O texto literário: debates 
3- Conceitos básicos de teoria de gênero literário 
4- O verso: história e teoria 
5- O drama: história e teoria 
6- A prosa: história e teoria 
7- Os gêneros literários e a contemporaneidade  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
A carga horária total será cumprida com aulas síncronas e atividades assíncronas, seguindo as orientações 
descritas abaixo:  
 
Sobre as aulas síncronas:  

● as aulas síncronas, que serão previamente agendadas via Portal Didático, ocorrerão nos dias e horários 
disponibilizados na página da na página da Coordenadoria do Curso (COLET), contabilizando 40% da 
carga horária do curso, ou seja, 24ha; 
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● o Google Meet e/ou o Zoom serão utilizados para as aulas virtuais, sendo que, para acessá-los, @ 
alun@ necessitará de equipamento com internet, microfone e câmera;  

● o link para o acesso às aulas será publicado no Portal Didático, assim como o planejamento do curso ao 
longo do Período Remoto Emergencial e o calendário de aulas síncronas;  

● durante as aulas, os microfones poderão ficar desativados, mas as câmeras deverão ficar ligadas, na 
medida do possível, para que o contato visual nas aulas seja mantido.  

 
Sobre as atividades assíncronas:  

● computarão 60% da carga horária do curso, portanto, 36ha; 
● as tarefas serão publicadas semanalmente ou quinzenalmente no Portal Didático; 
● os prazos da entrega de cada tarefa deverão ser cumpridos. A pontuação e as instruções de cada uma 

serão especificadas no Portal Didático. 
 
Horários para esclarecimento de dúvidas podem ser agendados com a professora via e-mail. Dia de atendimento 
remoto: quintas-feiras. 

  

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”. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
- 3 avaliações escritas (20 pontos cada) - 60 pontos (síncrono e/ou assíncrono) - as datas serão disponibilizadas 
no Portal Didático 
- Seminário - 20 pontos (síncrono e/ou assíncrono) 
- Tarefas individuais - 10 pontos (assíncrono) 
- Tarefas em grupo - 10 pontos (síncrono e/ou assíncrono) 
 

Haverá uma avaliação substitutiva, no final do período letivo, exclusivamente para @ alun@ que não alcançar a 
nota final necessária para aprovação na disciplina (60 pontos). A nota obtida nessa avaliação, que versará sobre 
o conteúdo de todo o período remoto emergencial,  substituirá a nota de uma das avaliações previamente 
realizadas. 
 
Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII - Da 
Segunda Chamada de Avaliação - constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2018. 
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