
 
 

GRUPOS DE ESTUDOS 

 ESCOLA DE HUMANIDADES – PPGL 

Identificação: 

Nome Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa: leitura e criação literária 

Coordenador/a Prof. Dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini 

Ano/Semestre 2019/2 

Área de Concentração: Escrita Criativa e Teoria da Literatura 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo Com o formato de Oficina Literária, o Grupo, atuante desde 2012, tem por 
objetivo a produção e a discussão de material inédito dos alunos. 
Quinzenalmente, os alunos debatem um tema escolhido pelo próprio grupo 
e, posteriormente, produzem um texto a partir deste tema, que é lido e 
debatido por todos. A ideia do Grupo é sistematizar a produção escrita num  
ambiente menos formal que a disciplina/sala de aula, bem como ampliar  a 
integração entre os discentes da área de Escrita Criativa. 

 

Identificação: 

Nome Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa: romances do século XXI 

Coordenador Prof. Dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini 

Ano/Semestre 2019/2 

Área de Concentração: Teoria da Literatura 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo O Grupo tem por objetivo a leitura e debate de obras da literatura 
portuguesa e africanas de expressão portuguesa do século XXI. Por conta da 
dificuldade de acesso a essas obras recém lançadas, o grupo é um ótimo 
estimulo à apresentação de trabalhos e a elaboração de artigos voltados 
para estes textos, em geral, com análise crítica zerada aqui no Brasil. Pelo 
grande número de obras extensas lidas  no grupo , está destinada uma carga 
horária que prevê essa leitura. 

 

 



 
 

Identificação: 

Nome  Círculo de Bakhtin: alteridade e dialogismo 

Coordenadoras Profa. Dra. Maria da Glória Corrêa di Fanti, Doutoranda Maíra S. Gomes e 
Mestranda Luciane A. Branco Martins 

Ano/Semestre 2019/2  

Área de Concentração: Linguística 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo - Analisar a relação entre alteridade e dialogismo; 
- Verificar quais conceitos elaborados pelo Círculo de Bakhtin têm 
fundamentos na alteridade e/ou no dialogismo; 
- Refletir sobre a operacionalização dos conceitos nas pesquisas em 
desenvolvimento pelo grupo de estudos. 

 

Identificação: 

Nome  Literatura Latino-Americana – Grupo LALA 

Coordenadoras Profa. Dra. Regina Kohlrausch e Dra. Maria Eunice Moreira 

Ano/Semestre 2019/2 

Área de Concentração: Teoria da Literatura 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo - Analisar obras de autores de Literatura Latino-Americana, valorizando essa 
produção do acervo de leitura dos discentes; 
- Discutir temas próprios da Literatura Latino-Americana, valorizando essa 
produção; 
- Estimular o conhecimento e o debate sobre autores e obras desconhecidos 
do cânone latino-americano. 

 

  



 
 

Identificação: 

Nome  Metodologia de Pesquisa em Sociolinguística 

Coordenadoras Profa. Dra. Cláudia Regina Brescancini e Doutoranda Fernanda Peres Lopes 

Ano/Semestre 2019/2 e 2020/1 

Área de Concentração: Linguística 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo a) Conhecer os pressupostos teóricos que embasam o trabalho de coleta 
de dados em Sociolinguística; 

b) Conhecer as técnicas para coleta de dados de fala (entrevista de 
experiência pessoal e de instrumento direcionado) e de percepção da 
fala; 

c) Introdução aos métodos estatísticos para análise de dados em 
Sociolinguística. 

d) Coletar entrevistas de experiência pessoal de adultos nordestinos 
residentes em Porto Alegre-RS e região  

 
 

Identificação: 

Nome Reservatório de Experiências Poéticas – REP IV 

Coordenador Prof. Dr. Diego Grando (PNPD/CAPES) 

Ano/Semestre 2019/2 

Área de Concentração: Escrita Criativa 

Carga Horária 30 horas 

Objetivo - Compartilhar experiências criativas em poesia; 
- ler e discutir autores da poesia brasileira contemporânea, com ênfase em 
obras publicadas a partir do ano 2000; 
- refletir sobre práticas didáticas relacionadas à poesia, tais como 
organização de oficinas, elaboração de material didático, uso de recursos 
virtuais e audiovisuais em sala de aula, etc.; 
- realizar bate-papos e/ou oficinas com poetas, tradutores, críticos, 
professores, etc.; 
- promover eventos (bate-papos, palestras, audições comentadas) abertos 
ao público externo; 



 
- estimular e orientar os integrantes do grupo de estudos para a 
participação em eventos acadêmicos. 

 

 


