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           EMENTA 

Especificidades teóricas e críticas do conto. Análise dos aspectos da constituição do próprio gênero, da 

linguagem, das temáticas e dos elementos desta narrativa. 

 

       OBJETIVOS 

 Compreender o conto enquanto gênero literário ao olhar da teoria e da crítica; 

 Construir, através da leitura crítica e da bibliografia literária escolhida, uma reflexão crítica sobre os 

contos estudados;  

 Compreender a estrutura do conto, seus recursos narrativos e os demais elementos presentes em sua 

composição;  

 Refletir sobre o conto brasileiro através de um olhar diacrônico que possibilite compreender a 

diversidade na produção de contos no Brasil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1: a formação do conto brasileiro a partir do século XIX . Ficção e modernidade. Machado de 

Assis e a formação do conto brasileiro. 

Borges, Poe e Cortázar: uma introdução ao conto. 

Unidade 2: a narrativa/conto do Modernismo à atualidade: tradição e rupturas 

      Unidade 3:  minirrelatos / minicontos: a experiência na contemporaneidade. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

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

As aulas acontecerão por meio do Google Meet e também disporão dos recursos que o Portal Didático oferece. 

O curso se pautará em leituras e discussões de textos teóricos e literários sobre a narrative breve – o conto. 

Atividades síncronas: Serão compostas por 28h, divididas nas 14 semanas de aula. Cada semana terá uma 

atividade síncrona (um encontro de 2h), 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 via Portal Didático aos alunos inscritos). Serão disponibilizados materiais 

complementares para apoio aos estudos no Portal Didático. 

 

 

Atividades assíncronas: Serão compostas por 26h, divididas nas 14 semanas de aula. Farão parte dessas 

atividades: leituras de textos literários e teóricos, produção de textos acadêmicos acerca de textos literários; 

escrita de textos acadêmicos, resenhas, fichamentos, questionários, chats, fórum etc. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

CONEP- UFSJ 
Parecer nº038/2019 

Aprovado em 26/08/2019 



O controle de frequência será feito conforme regulamentado pela  Resolução Nº 004, de 25 de março de 

2021: 

 

“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 

Estão previstas as seguintes avaliações teóricas, que devem perfazer o total de 100 pontos. 

 

A) Uma resenha sobre um texto e/ou filme escolhido pelo professor, em consonância com a Unidade 

Curricular em pauta.  Valor: 10 pontos 

B) Trabalho em grupo, sobre um conto brasileiro escolhido e seguindo as questões teórico-críticas e 

analíticas da Unidade Curricular proposta. Valor: 30 pontos 

C) Primeira prova escrita sobre o conteúdo ministrado na primeira unidade:    Valor: 30 pontos 

D) Segunda prova escrita sobre o conteúdo ministrado durante todo o curso:  Valor: 30 pontos 

 

Atividades de recuperação: após o cumprimento das etapas de avaliação, será aplicada uma atividade 

substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo ministrado durante o semestre, no valor de 100 

pontos. 

 

Conforme artigo 18, da Resolução 012/ CONEP, de 04 de abril de 2018, o aluno terá direito à avaliação de 

segunda chamada, desde que atenda aos requisitos da referida resolução, solicitando em formulário próprio no 

prazo máximo de 05 dias após a atividade realizada para a qual requer segunda chamada. Assim sendo, o aluno 

deve estar ciente da referida resolução e cumprir as condições ali descritas. 
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