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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:  Tópicos em Literatura Francesa UCFE 7675 
 

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:  

Maria Lúcia Dias Mendes 

Contato: maria.mendes@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: sensibilizar os alunos para as relações entre literatura e imprensa, tão importantes no século XIX 
francês e brasileiro. 
 
ESPECÍFICOS: apresentar o gênero romance folhetim e a obra de Alexandre Dumas, um dos seus principais 
autores. 
 

EMENTA 

Apresentar o romance folhetim e a obra de Alexandre Dumas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Ascenção da imprensa no início do século XIX francês 

- Romance folhetim: gênero bastardo 

- Alexandre Dumas: « Le génie de la Vie » 

- Le capitaine Paul: o primeiro romance folhetim 

- La Reine Margot: romance folhetim histórico 

- Le Comte de Monte-Cristo: Romance folhetim contemporâneo 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

mailto:maria.mendes@unifesp.br
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Os encontros síncronos acontecerão às segundas-feiras das 15h às 16h, nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 
de agosto; 14 e 28 de setembro e dia 12 de outubro. Esses encontros serão gravados e colocados 
na plataforma Google Classroom para que possam ser consultados em outros horários. 
Os alunos poderão, se necessário, agendar encontros com a docente. 
 

• Atividades Assíncronas: 
Semana de 03/08 a 07/08:  
1) Leitura de texto teórico proposto e já disponível no Google Drive.  
Semana de 10/08 a 15/08:  
1) Leitura do romance folhetim Le Capitaine Paul, de Alexandre Dumas.  
2) Observar (e se possível, já responder) as questões para a análise do romance folhetim Le Capitaine Paul, 
de Alexandre Dumas no Classroom a serem discutidas com os alunos durante o encontro síncrono. 
Semana de 17/08 a 21/08:  
1) Leitura do romance folhetim Le Capitaine Paul, de Alexandre Dumas e de texto teórico eventualmente 
proposto e já disponível no Google Drive.  
2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto.  
3) Observar (e se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono. 
Semana de 24/08 a 28/08:  
1) Leitura do romance folhetim La reine Margot, de Alexandre Dumas e de texto teórico eventualmente 
proposto e disponível no Google Drive.  
2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto. 
3) Observar (e, se possível, já responder) as questões para a análise do romance folhetim no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono.  
4) Após o encontro síncrono os alunos deverão responder a duas questões colocadas no Classroom sobre o 
romance folhetim Le Capitaine Paul. 
Semana de 31/08 a 05/09:  
1) Leitura do romance folhetim La reine Margot, de Alexandre Dumas e de texto teórico eventualmente 
proposto e disponível no Google Drive.  
Semana de 07/09 a 11/09:  
1) Leitura do romance folhetim La reine Margot, de Alexandre Dumas e, eventualmente, de texto teórico 
proposto e disponível no Google Drive. 
2) Assistir ao filme La reine Margot (1994), de Patrice Chéreau.  
3) Observar (e se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono. 
Semana de 14/09 a 18/09:  
1) Leitura de texto romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo e do texto teórico eventualmente proposto 
disponível no Google Drive.  
2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto. 
3) Observar (e, se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono.  
4) Após o encontro síncrono, os alunos deverão responder a duas questões colocadas no Classroom sobre o 
romance folhetim La reine Margot. 
Semana de 21/09 a 25/09: 
1) Leitura do romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo e do texto teórico eventualmente proposto 
disponível no Google Drive.  
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2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto. 
3) Observar (e, se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono.  
Semana de 28/09 a 02/10:  
1) Leitura do romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo e do texto teórico eventualmente proposto 
disponível no Google Drive.  
2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto. 
3) Observar (e, se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono. 
Semana de 05/10 a 09/10:  
1) Leitura do romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo e do texto teórico eventualmente proposto 
disponível no Google Drive. 
2) Assistir de vídeo gravado pela docente (e enviado na sexta anterior) recuperando as principais questões a 
serem observadas no romance proposto. 
3) Observar (e, se possível, já responder) as questões para a análise do romance em questões no Classroom a 
serem discutidas durante o encontro síncrono.  
Semana de 12/10 a 16/10:  
Após o encontro síncrono, os alunos deverão responder a duas questões colocadas no Classroom sobre o 
romance folhetim  
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Será considerado que o aluno cumpriu as atividades propostas pela docente e responder satisfatoriamente e 
entregar pelo menos 4 das 6 perguntas que serão propostas depois das aulas sobre cada um dos três 
romances.  
 

BIBLIOGRAFIA 

1) DUMAS, Alexandre. Le Capitaine Paul, roman. Paris: Gallimard, édition d’Anne-Marie Callet-
Bianco, Collection Folio Classique, 2017. 
Em português, no Jornal do Commercio (a partir do dia 31 de outubro de 1838). Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_02&pesq=dumas&pasta=ano%201838\edic
ao%2000022  

Em francês, na Gallica (www.gallica.bnf.fr). Disponível em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6121234s/f2.image.r=le%20capitaine%20paul 

 
2) DUMAS, Alexandre. La Reine Margot.  
Em português: A Rainha Margot, trad. Bruno Ribeiro de Lima e Lara Neves Soares. Barueri, SP: 
Editora Amarylis, 2016.  
Em francês, na Gallica (www.gallica.bnf.fr). Disponível em:  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6138403c.texteImage  

 
3) DUMAS, Alexandre. Le comte de Monte-Cristo. Paris: Pocket, 2vol. 2012. 
Em português: O Conde de Monte-Cristo, trad. André Telles e Rodrigo Lacerda. Rio de Janeiro: Editora 
Zahar, 2016. 
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Em francês, na Gallica: (www.gallica.bnf.fr). Disponível em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63424320.texteImage 

4) MEYER, Marlyse M. Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Maria Lúcia Dias Mendes Letras Doutor DE 40 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 Dia 03 de agosto: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Acolhimento dos alunos  
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 
 

5h 
 
 
 

10 a 15/08 Dia 10 de agosto: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: o romance folhetim e sua criação. 
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 
 

5h  
 

17 a 22/08 Dia 17 de agosto: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: Vida e obra de Alexandre Dumas. 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h  
 

24 a 29/08 
Dia 24 de agosto: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: O romance folhetim Le Capitaine Paul. 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h  
 

31/08 a 05/09 Dia 31 de agosto: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: O romance folhetim La reine Margot 
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 
 

5h  
 

07 a 12/09 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
Tempo destinado a assistir ao filme La reine Margot (1994) de 
Patrice Chéreau: 1h30m 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h  
 

http://www.gallica.bnf.fr/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63424320.texteImage
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14 a 19/09 
Dia 14 de setembro: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: O romance folhetim La reine Margot 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 
 

5h 
 

21 a 26/09 Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 
Tempo destinado a assistir ao vídeo sugerido: 30m 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h 
 

28/09 a 03/10 Dia 28 de setembro: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: O romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h 
 

05/10 a 10/10 
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 
Tempo destinado a assistir ao vídeo sugerido: 30m 
Tempo destinado à realização de atividade: 30min 
 

5h  
 

12/10 a 17/10 
Dia 12 de outubro: encontro síncrono pelo Google Meet: 1h 
Tema da aula: O romance folhetim Le Comte de Monte-Cristo 
Tempo destinado à realização de atividade: 1h 
 

2h  

 

Total de horas em ADE 52h 

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

 


