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PLANO DE ENSINO 
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.  

 

Nome da Unidade Curricular:   
 UCFB 2992 – Introdução aos Estudos Clássicos (TURMA A) 

 

Carga horária total da UC: 

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável:  LUCIA SANO Contato: lucia.sano@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: Leitura e discussão de um repertório de textos da Antiguidade Clássica, a fim de possibilitar 

ao aluno uma reflexão sobre questões literárias e de familiarizá-lo com a cultura greco-latina. 

ESPECÍFICOS: Apresentar e refletir criticamente sobre o legado da cultura clássica greco-romana. 

 

EMENTA 

A proposta do curso é apresentar ao aluno diferentes gêneros literários praticados da  Antiguidade 
Clássica, bem como introduzi-lo à discussão teórica sobre poética na Antiguidade. Tem como 
objetivo possibilitar também uma reflexão sobre a presença da  cultura clássica na 
contemporaneidade. 

Conteúdo programático: 

A proposta do curso é apresentar ao aluno diferentes gêneros literários praticados da Antiguidade 
clássica greco-romana, bem como introduzi-lo à discussão teórica sobre poética na Antiguidade. 

1) Poesia Épica: Ilíada e Odisseia, de Homero; Eneida, de Virgílio 

2) Poesia trágica: Édipo Rei, de Sófocles 

3) Poesia Lírica: seleção de poemas 

Poética: Poética, Aristóteles 

Metodologia de Ensino: 

 Atividades Síncronas: 
Observação: ocorrerão no mesmo dia da semana previsto na grade presencial (sexta-feira) 
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Reuniões semanais com uso da ferramenta Google Meet: durante uma hora por semana, tanto no 
período do vespertino (das 14h às 15h), quanto do noturno (das 19h às 20h), ficarei disponível em 
videoconferência com o objetivo de (1) comentar as atividades propostas e as principais 
dificuldades observadas ao longo da sua correção; (2) solucionar dúvidas dos alunos; (3) dar 
informes diversos. O total de carga horária para esta atividade é de 10 horas. 
 

 Atividades Assíncronas: 
 
Todas as demais atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas de modo assíncrono, a saber:  

 
a) Áudios e Vídeos: Serão disponibilizados áudios e vídeos com apresentações e comentários 
aos textos indicados para leitura, que poderão ser assistidos no momento que o aluno julgar 
mais apropriado e ficarão disponíveis na plataforma Moodle (possivelmente também no 
Google Classroom). O total de horas destinado a essa atividade é de 5 horas.  
 
 
b) Leitura de textos: Semanalmente, serão indicados um ou mais textos para leitura. O 
aluno deverá ler trechos ou a integralidade de obras clássicas, bem como textos da 
bibliografia de apoio. O total de horas destinado a essa atividade é de 21 horas.  
  
c) Estudos dirigidos: Semanalmente, serão disponibilizados estudos dirigidos, constituídos 
de perguntas sobre os textos indicados para leitura e que terão como objetivo orientar o 
aluno para os pontos principais dos textos. O tempo total destinado à realização desta 
atividade é de 16 horas. A avaliação dos alunos será feita com base nas respostas a esses 
estudos dirigidos. 

 
 

Metodologia de Avaliação: 
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”  
A avaliação será feita a partir da entrega das respostas aos estudos dirigidos. Serão observadas 
clareza, compreensão dos textos indicados para leitura e assiduidade.  
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Lucia Sano Letras Doutora DE 40h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Opção de organização semanal 

Dia da Semana Atividades e carga horária 
Horas 

/semana 

 

07/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 
 

5h 
 

 

14/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 
 

5h 
 

 

21/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h15   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h45 

 

 
 

5h30 
 

 

28/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h15   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h45 

 

 
 

5h30 
 

  Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 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04/09 
 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

5h 
 

 

11/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h15   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h45 

 

 
 

5h30 
 

 

18/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h15   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h45 

 

 
 

5h30 
 

 

25/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 
 

5h 
 

 

02/10 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 
 

5h 
 
 

 

09/10 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00   

 Tempo destinado a áudios e vídeos: 30 min 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00   

 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 
 

5h 

Total de horas em ADE 52 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


