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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:  Tópicos em Literatura Brasileira (UCCF) 
 

Carga horária total da UC:  

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 04 horas 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56 horas 

 

Professor(a) Responsável: Francine Fernandes Weiss Ricieri  

Ano Letivo: 2020 Semestre: Primeiro  
Conteúdo programático: 
1. João Cabral de Melo Neto: 

1.1. Leitura de livros e poemas   
1.2. Problemas teóricos centrais à poética de João Cabral  
1.3. A constituição da recepção crítica: paradigmas e rupturas 

1.4.  João Cabral, teórico de poesia 
 

Metodologia de Ensino:  

 Atividades Síncronas: 

Observação: o horário previsto para as atividades síncronas será das 15h30 min. às 17 horas (para 

o período vespertino) e das 20h às 21h30 min. (para o período noturno).  
 
05/08 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 

com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom.  

12/08 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom.  

19/08 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom. 

26/08 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom. 

02/09 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom. Debate com docente convidado especialista em João Cabral de Melo Neto. 

09/09 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Os encontros serão gravados e disponibilizados no 
Classroom. 

16/09 (Quarta-feira) Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Encontros serão gravados e disponibilizados no Classroom. 
Debate com docente convidado especialista em João Cabral de Melo Neto. 

23/09 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 
com a turma por meio do Google Meet. Encontros serão gravados e disponibilizados no Classroom.  
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30/09 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 

com a turma por meio do Google Meet. Encontros serão gravados e disponibilizados no Classroom.  
07/10 (Quarta-feira): Discussão das leituras teóricas e dos poemas selecionados. Encontro de 1 hora e meia 

com a turma por meio do Google Meet. Encontros serão gravados e disponibilizados no Classroom. 
Debate com docente convidado especialista em João Cabral de Melo Neto.  

14/10 (Quarta-feira): Encontro de 2 horas com a turma por meio por meio do Google Meet. 
 

 Atividades Assíncronas: 

Semana de 05/08: Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo. Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões di sponibilizadas no Classroom. 

Semana de 12/08 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo. Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 19/08 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom. 

Semana de 26/08 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 02/09 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom. 

Semana de 09/09 :  Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 16/09 :  Leitura de texto teórico proposto e já disponível  no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 23/09 :  Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas  no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  

Semana de 30/09 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo.  Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 07/10 : Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Moodle. Envio (na sexta anterior) de 
áudio gravado pela docente recuperando as principais questões a serem observadas no texto em 
leitura. Indicação de questões motivadoras de problemas de análise para os poemas em estudo. Após 
o encontro síncrono, resposta pelos alunos de duas questões disponibilizadas no Classroom.  

Semana de 14/10 : Encontro síncrono para discussão dos resultados finais do curso. Comentários sobre os 
objetivos e realizações do curso. Espaço para últimas discussões e comentários.  

 

Metodologia de Avaliação:  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
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A cada semana serão propostas, de modo alternado, questões teóricas e/ou de análise dos poemas em 
estudo. As atividades devem ser realizadas no Google Classroom. Será considerado que terão “cumprido” os 
objetivos do curso, aqueles estudantes que realizarem pelo menos 60% das atividades propostas.  Entre 
05/08 e 07/10 terão ocorrido  dez semanas de atividades (síncronas e assíncronas) , com 20 questões 
disponibilizadas no Classroom.  O aluno terá “cumprido” os objetivos da disciplina desde que tenha 
apresentado respostas condizentes com as discussões encaminhadas, para pelo menos 12 destas questões, 
a sua escolha. A cada semana, nos encontros síncronos, serão comentadas as respostas da semana anterior. 
Será possível reformular posteriormente respostas não satisfatórias. A segunda versão será considerada 
para efeitos de cumprimento dos objetivos propostos. O estudante que não apresentar o mínimo de 12 
respostas satisfatórias (em primeira ou em segunda versão) não terá cumprido os objetivos do curso.  

 

Referências bibliográficas - livros, ebooks e sites: 
Os capítulos teóricos e os livros de poemas selecionados para leitura estão disponíveis no Moodle da 
disciplina, organizados por semana de atividades. 
Bibliografia Básica:  
INSTITUTO MOREIRA SALES. Cadernos de literatura brasileira: João Cabral de Melo Neto. Rio de Janeiro: 

Instituto Moreira Sales, 1996. 
MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Organização de Marly de Oliveira com assistência do autor. Rio 

de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.  
OLIVEIRA, Waltencir. O gosto dos extremos: tensão e dualidade na poesia de João Cabral de Melo Neto, de 

Pedra do Sono a Andando Sevilha. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2012.   

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 
De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020  

Opção de organização semanal 
 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 05/08) 

 Atividade escrita após a aula:  30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

10 a 15/08 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 
 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 12/08)   

 Atividade escrita após a aula:  30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

17 a 22/08 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 
 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 19/08) 

 Atividade escrita após a aula:  30 minutos.   

 
5h e 30 

min. 

24 a 29/08 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 26/08)   

 Atividade escrita após a aula:  30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

31/08 a 05/09 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min.  

5h e 30 
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 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Atividade escrita após a aula:  30 minutos.   

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 02/09) 

 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

min. 

07 a 12/09 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 09/09)   

 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

14 a 19/09 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 
 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 16/09) 
 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

 
5h e 30 

min. 

21 a 26/09 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 23/09)   

 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

28/09 a 03/10 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 30/09)   
 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

 

5h e 30 
min.  

05/10 a 10/10 
 Tempo destinado à leitura dos textos propostos: 2h 30 min. 

 Tempo destinado para audição de áudios sobre os textos: 1 hora.  

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h e 30 min. (Data: 07/10)   

 Atividade escrita preparada após a aula: 30 minutos.   

 
5h e 30 

min.  

10/10 a 17/10 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h. (Data: 14/10)   

2 h 

Total de horas em ADE 57 h 
19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 
 
 


