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PLANO DE ENSINO 
Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR: UCLE 7020 - Pesquisa monográfica em Literatura Portuguesa  

Carga Horária Total da UC: 60h 

Professor(a) Responsável: Eduino José de 
Macedo Orione 

Contato: eduino.jose@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: Verticalizar estudos de crítica literária e teoria da literatura em Portugal.  

ESPECÍFICOS: Verticalizar o estudo de tópicos temáticos e teóricos apresentados anteriormente de forma 
panorâmica nas demais disciplinas regulares da área de literatura portuguesa. 

EMENTA:   A disciplina apresenta-se como aprofundamento dos estudos de crítica literária e teoria a partir de 

debate dos estudos literários portugueses. A disciplina visa reflexão e produção textual circunstancializada a 

partir de recortes múltiplos com vistas às especialidades das formas do texto acadêmico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estudo monográfico acerca do Realismo em língua portuguesa:  análise comparativa das narrativas de Eça 
de Queirós e Machado de Assis. 

 

Unidade I; o gênero conto 

Leitura e análise dos contos “No moinho” e “José Matias”, de Eça de Queirós, “Uns braços” e “D. Paula”, de 
Machado de Assis 

 

Unidade II: o gênero romance 

Leituras e análise dos romances A relíquia, de Eça de Queirós, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis   

METODOLOGIA DE ENSINO  

●Atividades Assíncronas 

 

O trabalho da UC será basicamente o de um estudo monográfico dirigido. 

 

Os contatos entre o professor e os alunos serão via e-mail, nas segundas-feiras, que é o dia da semana 
previsto para a UC na grade presencial.  Isso não impede, contudo, que os alunos possam entrar em contato 
com o professor quando sentirem necessidade, e vice-versa.  Tal localização semanal garante alguma 
sincronicidade aos contatos, e, por isso, eles se darão, preferencialmente, no horário normal das aulas 
(vespertino e noturno).   
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A dinâmica dos trabalhos seguirá esta orientação didática:  a cada segunda-feira, o professor iniciará o 
contato com os alunos por e-mail, fazendo a apresentação de um ponto do Conteúdo programático, relativo 
aos contos e romances que serão estudados.  Sempre de uma semana para a outra, o professor proporá 
alguma diretriz de estudo, tentando fomentar reflexões, debates e conversas acerca do conteúdo.  Espera-se 
que essa interação, que o docente buscará promover, seja compartilhada por todos os alunos.  As leituras e 
o aproveitamento do conteúdo estudado também serão aferidos com regularidade semanal. Em particular, 
os frequentes contatos por e-mail possibilitarão ao professor orientar, passo a passo, os alunos nas 
atividades de avaliação.  

  

Todos os textos primários podem ser encontrados nos sites de Domínio Público, tais como neste link: 
 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf   
 
 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação será feita a partir da redação, pelos alunos, de dois textos acadêmicos, nos quais será 
feita a análise literária de algum tema proposto durante o curso, relativo às obras literárias que 
compõem o conteúdo da UC (contos e romances).  

O tema de cada uma das duas atividades – a primeira acerca do gênero conto, e a segunda acerca do 
gênero romance – será escolhido pelos alunos de acordo com sua preferência. 

O aluno obterá o resultado final “cumprido” se entregar as duas atividades nos prazos previstos no 
Cronograma das Atividades.  
 

BIBLIOGRAFIA 

Livros (bibliografia básica): 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Ática, 1996. 

QUEIRÓS, Eça de. A relíquia.  São Paulo: Ática, 2004. 

Site: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf   

 

Livros (leituras de apoio e bibliografia complementar): 

BATISTA, Abel Barros.  Em nome do apelo do nome. Lisboa: Litoral, 1991. 

BERRINI, Beatriz (org). Eça & Machado.  São Paulo: FAPESP/PUC-SP, 2005. 

BOSI. Alfredo.  Brás Cubas em três versões.  São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

GARMES, Helder (org). Novas leituras queirosianas. Porto Alegre: Pi, 2019. 

SCHWARZ, Roberto.  Um mestre na periferia do capitalismo.  São Paulo: Editora 34, 2001. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Eduino José 
Orione 

Letras Doutor DE 60 

     

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 
/semana 

23/11/20 
− Primeiro encontro assíncrono por e-mail, no qual serão detalhadas todas 
as Atividades domiciliares especiais, e serão apresentadas e esclarecidas 
todas as orientações necessárias acerca do andamento geral da UC: 6h 

 
6h 

30/11/20 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do conto “No moinho”: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

4h 

07/12/20 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do conto “Uns braços”: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

4h 

14/12/20 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do conto “José Matias”: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

4h 

21/12/20 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do conto “D. Paula”: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

4h 

 
  

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01/21 Data de entrega da primeira atividade de avaliação. 

 −Encontro assíncrono por e-mail: 3h  

−Tempo destinado à realização da primeira atividade de avaliação: 4h  

7h 

11/01/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance A relíquia: 2h  
−Tempo destinado à realização das atividades: 1h  

4h 

18/01/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance A relíquia: 2h  
−Tempo destinado à realização das atividades: 1h  

4h 

25/01/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance A relíquia: 2h 

- Tempo destinado à realização das atividades: 1h. 
 

4h 

01/02/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance Memórias póstumas de Brás 
Cubas: 2h  
−Tempo destinado à realização das atividades: 1h  

4h 
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15/02/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance Memórias póstumas de Brás 
Cubas: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h  

4h 

22/02/21 −Encontro assíncrono por e-mail: 1h  

−Tempo destinado à leitura do romance Memórias póstumas de Brás 
Cubas: 2h  

−Tempo destinado à realização das atividades: 1h  

4h 

01/03/21 Data de entrega da segunda atividade de avaliação. 

 −Encontro assíncrono por e-mail: 3h  

−Tempo destinado à realização da primeira atividade de avaliação: 4h  

 

7h 

Total de horas em ADE 60 

 

 

 
 


