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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. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  
UCFE - 8112 - Literatura francesa I: Panorama  
 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4 

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

Professor(a) Responsável:  
Ana Cláudia Romano Ribeiro 

Contato:  
acrribeiro@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

 
OBJETIVOS 
 
GERAIS:  
Relacionando história e literaturas de expressão francesa, leitura e a escrita, a Unidade Curricular tem como 
objetivo apresentar um panorama da produção literária em língua francesa do século XVI ao século XXI. 
 
ESPECÍFICOS: 
1) Familiarizar os alunos com obras de períodos variados da literatura de expressão francesa, 
2) Apresentar uma visão geral do processo de formação do conceito de literatura na França; 
3) Introduzir questões relativas à história da literatura francesa, tais como a sua formação, seus cânones, seus 
temas recorrentes, etc.; 
4) Contextualizar as produções literárias e as condições dos escritores nos períodos tratados; 
5) Praticar a leitura e a escrita em língua francesa. 
 

 
EMENTA 
 
O curso pretende fazer uma introdução à Literatura Francesa apresentando um panorama de autores e obras 
de épocas variadas, relacionando-os com aspectos históricos, sociais e filosóficos. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Cada aula proporá atividades de leitura e escrita a partir do estudo da literariedade própria das obras em 
apreço, seu gênero, seus temas, suas conexões com a tradição literária e o que mais o próprio texto sugerir. 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  
 

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
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As atividades síncronas serão realizadas via google meet às quintas-feiras, das 14 às 15:00 para o turno 
vespertino e das 19 às 20:00 para o noturno. O primeiro encontro será dedicado à apresentação do curso na 
modalidade ADE e os demais serão dedicados a comentar os exercícios escritos enviados pelos alunos até a 
terça-feira de cada semana.  
 

• Atividades Assíncronas: 
 
1) Assistir aos vídeo-slides que apresentam e discutem o texto literário a ser lido na semana e propõem um 
exercício de escrita, que os alunos deverão entregar até a terça-feira de cada semana e que será comentado 
a cada encontro síncrono. O exercício de escrita tem por objetivo estimular o papel ativo do aluno na 
reflexão sobre o texto literário estudado por meio de um fazer, mesmo que simples. 
 
2) Ler e estudar um texto crítico ou teórico com o suporte de um guia de leitura (perguntas a que o aluno 
deve ser capaz de responder depois de ter lido o texto). 
 
Na medida do possível, todos os textos serão disponibilizados em francês e em português, já que a UC não 
possui pré-requisito, ainda que seja recomendável que os alunos tenham cursado três semestres de língua 
francesa. O exercício de escrita deverá ser feito preferencialmente em francês e deverá ser corrigido pela 
monitoria de literatura de expressão francesa ou de língua francesa antes de ser entregue à professora. 
 
 

 
AVALIAÇÃO:  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Obterá o conceito “cumprido” o aluno que entregar os exercícios de escrita pedidos a cada semana.  
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
ARON, PAUL; SAINT-JACQUES, DENIS; VIALA, ALAIN. LE DICTIONNAIRE DU LITTERAIRE. PARIS: PRESSES UNIVERSITAIRES DE 

FRANCE, 2002. 
CASANOVA, PASCALE. A REPUBLICA MUNDIAL DAS LETRAS. TRADUÇÃO DE MARINA APPENZELLER. SÃO PAULO : ESTAÇÃO 

LIBERDADE, 2002.  
J. C. PETON. 44 PETITS ATELIERS D’ÉCRITURE, 2006, DISPONIBLE SUR 

HTTP://EKLADATA.COM/HZH4ON6UOI5Q4Z9KL0TTW_KHH1W/44-PETITS-ATELIERS-D-ECRITURE.PDF 
 
DICIONÁRIO FRANCÊS-FRANCÊS: https://crisco2.unicaen.fr/des/synonymes/vocabulaire 
 
SITE DA BIBLIOTECA NACIONAL DA FRANÇA, COM ACERVO VIRTUAL DE LIVROS, EXPOSIÇÕES, ETC: 
https://catalogue.bnf.fr/index.do 
 
OUTROS MATERIAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE, A CADA SEMANA, NO GOOGLE CLASSROOM 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  
Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
Ana Cláudia Romano 
Ribeiro 

Letras Doutorado DE 40 

 

http://ekladata.com/hZh4On6Uoi5q4z9kL0TTW_kHh1w/44-petits-ateliers-d-ecriture.pdf
https://crisco2.unicaen.fr/des/synonymes/vocabulaire
https://catalogue.bnf.fr/index.do
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 
Opção de organização semanal 

 
Semanas Atividades e carga horária  Horas 

/semana 

03 a 08/08 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

10 a 15/08 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

17 a 22/08 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00   
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

24 a 29/08 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

31/08 a 05/09 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização de material complementar: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

07 a 12/09 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

14 a 19/09 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  

 
5h 
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Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

21 a 26/09 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

28/09 a 03/10 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

05/10 a 10/10 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 1h30 

 
5h 

10/10 a 17/10 Reunião síncrona pelo Google Meet às quintas, das 14 às 15:00 (vespertino) e 
das 19 às 20:00 (noturno): 1h00  
Tempo destinado à visualização dos vídeo-slides: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos (com guia de leitura em documento 
word): 1h30 
Tempo destinado à realização das outras atividades indicadas no Google 
classroom: 2h30 

 
6h 

Total de horas em ADE 56 
19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 
 


