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Licenciatura 

Ano: 

2021 

Semestre:2021/2  

Período Remoto 

Emergencial 
EMENTA 

 

Os textos biográficos como recurso didático para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa e de literatura. O uso de 

diferentes modalidades de textos autobiográficos em sala de aula. 
 

OBJETIVOS 

    Ler e discutir de forma crítica textos teóricos relacionados ao tema biográfico, autobiográfico e escritas de si;  

 Produzir material didático e elaborar atividades a partir de textos biográficos e autobiográficos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Breve panorama da expressão e escrita biográficas e autobiográficas. 

1.  Realidade e ficção na literatura e na história 

2. Escrita e memória 

3.         Memória e objetos 

4.          Escritas de si 

5.  Produção de material didático 
 

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, previamente agendadas no Portal Didático, ocorrerão dentro dos dias e horários da disciplina, 

disponibilizados na página da Coordenadoria do Curso (COLET) 

- as aulas ocorrerão 1x/semana. Eventuais adequações serão avisadas no Portal Didático. 

- o Google Meet e/ou o Zoom serão utilizados para as aulas virtuais, sendo que, para acessá-los, há a necessidade 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 e o calendário de aulas síncronas; 

Sobre as atividades assíncronas: 

- haverá um conteúdo assíncrono semanal, no Portal Didático; 
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- as tarefas serão publicadas no Portal Didático; 

- os prazos da entrega de cada tarefa deverão ser cumpridos a fim de que pontuação e frequência sejam contabilizadas. 

Horários para esclarecimento de dúvidas podem ser agendados com as professoras via e-mail 
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, 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 

AVALIAÇÕES DO SEMESTRE: a leitura de textos teóricos e a produção de sequências didáticas será a forma de 

avaliação do aluno.  

Os 100 pontos serão distribuídos da seguinte forma: 

60 pontos - duas sequências didáticas, no valor de 30 pontos cada; 

40 pontos - fichamentos, resenhas e afins propostos na disciplina 
 

 

Conforme a Resolução 012/CONEP, nenhuma avaliação terá valor superior a 40% e será considerado aprovado todo 

aluno que obtiver no mínimo 60% do total do semestre. 

 

AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA: conforme Artigo 18, da Resolução 012/CONEP, de 04 de abril de 2018, o 

aluno terá direito à atividade avaliativa 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. 

 

OBSERVAÇÃO: a opção por fazer uma atividade avaliativa substitutiva tem como pré-requisito a realização das 

anteriores, propostas para o semestre.  
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