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Pré-requisito: Não há Co-requisito: - Não há 

C.H. Total: 
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C.H. 
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C. H. Teórica: 
72h- aula 

(36h- aula síncronas e 
36h-aula assíncronas) 

Grau: 
Licenciatura 

Ano: 
2022 

Semestre:1º 

EMENTA 

 
Poesia e modernidade. Poéticas contemporâneas. A poesia brasileira dos anos 1970, 1980 e 1990. 
A poesia atual. Poesia e música. Manifestações culturais: entre o estético, o cultural e o ético. 
Poesia e performance.  
 

OBJETIVOS 

 
• Discutir as manifestações poéticas do recorte temporal adotado.  
• Analisar poemas da contemporaneidade e a relação vida x obra. 
• Identificar as principais temáticas que atravessam as produções atuais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Poesia e modernidade; Charles Baudelaire e a poesia moderna; Poesia e crise. 
Unidade 2: Poéticas a partir dos anos 1970: poesia e política; poesia e o antilirismo; reinvenção do 
cotidiano. 
Unidade 3: Poesia contemporânea: atravessamentos e performance; escrita, corpo e cidade. 
 
 

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 dos recursos que o Portal Didático 
oferece. 

O curso se pautará em leituras e discussões de textos teóricos sobre modernidade e poesia; 
manifestações poéticas contemporâneas; 
 
Atividades síncronas: Serão compostas por 36 horas,  divididas nas 18 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 36 h, divididas nas 18 semanas de aula. Farão parte 
dessas atividades: leituras de textos teóricos e obras poéticas, produção de textos acadêmicos 
acerca das obras selecionadas pelo professor. Videos e entrevistas com poetas. 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA  
 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ 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 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 

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

A) Trabalho em grupo, sobre a obra de um(a) poeta escolhido (a) e seguindo as questões 
teórico-críticas e analíticas da Unidade Curricular proposta. Valor: 30 pontos 

B) Primeira prova escrita sobre o conteúdo ministrado na primeira e segunda unidades:     
Valor: 30 pontos 

C) Segunda prova escrita sobre o conteúdo ministrado durante todo o curso:  Valor: 40 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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