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           EMENTA 

Estudo dos pressupostos teóricos e literários que perpassam momentos-chave da Literatura Portuguesa- 

História e Ficção. A literatura como expressão de uma cultura. A história como matéria narrativa da 

literatura: memória nacional crítica e analítica. Análise crítica das temáticas e autores que surgiram em 

épocas de transição do contexto histórico e cultural português. 

       OBJETIVOS 

O aluno deverá ser capaz de:  

- Ler criticamente os textos literários que dialogam com a história da nação portuguesa. 

- Ler de forma crítica o contexto histórico-cultural de produção e circulação das obras literárias. 

- Realizar uma leitura intertextual, demonstrando a recorrência temática e estética na Literatura 
Portuguesa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Literatura e nação - Luís de Camões, Fernando Pessoa 

2- Literatura do século XIX- Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós 

3- Literatura da colonização em África- Dulce Cardoso, Isabela Figueiredo 

4- Literatura Contemporânea:  Saramago, Lídia Jorge 

 

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 em que os principais aspectos da 

memória nacional crítica e analítica serão expostos e debatidos. 

 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, filmes, documentários, entrevistas; escrita de textos acadêmicos, resenhas, 

fichamentos, questionários, chats, fórum etc. 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 017, de 07 

de julho de 2021. 

 

“Art. 11 - O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas 

de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não entregar 75% 

daquelas atividades será reprovado por infrequência." 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. AVALIAÇÕES DO SEMESTRE: Estão previstas avaliações entre teóricas e práticas num total de 100 

pontos 
Atividades assíncronas relativas aos textos teóricos e literários: 30 pontos distribuídos entre fichamentos, 

resenhas e afins propostos na disciplina; 

 

- Uma avaliação escrita - no valor de 40 pontos 

 

- Questões discursivas a respeito de conteúdo ministrado (15 pontos para cada atividades, serão duas 

atividades) - Total- 30 pontos   

 

2. AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA: RESOLUÇÃO CONEP/UFSJ nº 017, de 07 de julho de 

2021: “É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2ª chamada, CONEP- 

UFSJ Parecer nº039/2019 Aprovado em 26/08/2019 
2 seguindo normas e resoluções vigentes. Nas justificativas aceitas devem constar problemas de ordem técnica 

e situações envolvendo estágios e trabalhos, em caso de atividades com prazos inferiores a 24 horas” 

 

3. AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: Prevê-se uma avaliação substitutiva que, realizada no último dia de aula 

do semestre, deverá substituir a avaliação de menor nota, versando sobre parte do conteúdo. 
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