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A correspondência como gênero textual híbrido e como testemunho da criação literária. Aspectos 

como: amizade intelectual, criação literária e a correspondência como evento discursivo inscrito 

num contexto e num texto. Aleitura de correspondências entre escritores e de textos literários. A 

correspondência como parte da obra e como material didático-pedagógico. 

                                                             OBJETIVOS 

 

• Refletir sobre a correspondência como um gênero textual híbrido;  

• Refletir sobre a relação de amizade intelectual que permeia o envio de cartas;  

• Identificar o papel da correspondência para a constituição do texto literário;  

• Refletir sobre a atualização do gênero correspondência: bilhete, cartão, telegrama, redes sociais; 

 • Produzir materiais didático-pedagógicos para o ensino da literatura, relacionado à 

correspondência. 

 

                                              CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Correspondência e memória 

2- Correspondência e produção artística 

3- Correspondência e autobiografia  

4- Correspondência e crítica literária 

                                                  METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades em sala de aula em aulas expositivas e 

outras que promovam a aprendizagem, essas deverão ser realizadas pelos alunos fora da sala de 

aula. O curso se pautará em leituras e discussões de textos teóricos, literários e correspondências 

em que os principais aspectos do gênero correspondência serão expostos e debatidos. 
 

                                                  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
1. AVALIAÇÕES DO SEMESTRE: Estão previstas avaliações entre teóricas e práticas. 

 

 Fichamentos ou resenhas dos textos teóricos: 30 pontos distribuídos para os fichamentos e 

resenhas propostos na disciplina; 

 

 Escrita de dois textos acadêmicos no valor de 15 pontos cada um;  

 Apresentação de seminários a respeito de conteúdo ministrado (20 pontos para cada 

atividade- serão duas atividades); 
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2. AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA: RESOLUÇÃO Nº 004, de 25 de março de 

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

2ª chamada, 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, em conformidade com o parágrafo 2, artigo 19 da referida resolução.  
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