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NÍVEL I 
 
12224-04 – FUNDAMENTOS DOS ESTUDOS LITERÁRIOS 
 
Ementa: Funções da literatura. Discurso literário e suas particularidades. Objetos e disciplinas dos estudos 
literários. Sistema literário: autor, obra e leitor.  
 
12287-04 – TEORIAS DA NARRATIVA 
 
Ementa: Características da narratividade e estruturas narrativas. Elementos constitutivos da narrativa. 
Modalidades narrativas: crônica, conto, novela, romance. 
 
12288-04 – LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE 
 
Ementa: Definição de criatividade. A teoria e a prática criativa em suas diferentes manifestações. Estudos de 
caso. Exercícios interdisciplinares e lúdicos de criação artística. 
 
12289-02 – ESCRITA CRIATIVA: FUNDAMENTOS 
 
Ementa: Fundamentos da escrita literária. Exercícios de desbloqueio criativo. Experimentações com textos 
narrativos, poéticos e outros. 
 
121AG-04 - ESTUDOS LINGUÍSTICOS DO TEXTO  
 
Ementa: Estudo do texto. Abordagem do funcionamento da língua em uso, a partir de critérios de 
textualização, referenciação e progressão referencial, articulação na progressão textual e funcionamento dos 
gêneros textuais. 
 
23601-02 – HISTÓRIA DO CINEMA I 
 
Ementa: Estudo da evolução técnica e artística do cinema no mundo, das suas origens até os cinemas novos, 
até o cinema contemporâneo. Escolas estéticas, análise de filmes historicamente relevantes e leitura de 
textos de reflexão teórica. A tecnologia, a linguagem e a indústria cinematográficas. 
 
12290-02 – REPERTÓRIO I (EAD) 
 
Ementa: Indicações e discussões de livros, filmes, fotografias, peças teatrais, apresentações musicais, 
espetáculos, eventos culturais e exposições. Formação de repertório artístico-cultural. 
A bibliografia é dependente do recorte escolhido pelo professor. 
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NÍVEL II 
 
12291-02 ORALIDADES E ESCRITAS LITERÁRIAS  
 
Ementa: Reflexão sobre a história da oralidade e suas distintas manifestações. Escrita, letramento, leitura e 
performance. Práticas de línguas orais e escritas. 
 
254CM-02 PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Ementa: Compreensão dos fundamentos do Sistema de Propriedade Intelectual na perspectiva da Legislação 
Nacional e dos Acordos Internacionais. Conceitos, formas e estratégias de proteção: patentes, desenho 
industrial e direito autoral. Gestão de contratos de Licenciamentos  da Propriedade Intelectual e da 
Transferência de Tecnologia. Informação tecnológica: ferramenta de competitividade, inteligência 
competitiva e vigilância tecnológica.  
 
12292-02 – TEORIAS DA LÍRICA 
 
Ementa: Lírica como gênero literário. Múltiplas faces do poético e estruturas poéticas tradicionais. Lírica 
moderna. 
 
12293-02 – LITERATURA, CINEMA E TELEVISÃO 
 
Ementa: Estudo das relações entre literatura, cinema e televisão. Reflexão sobre o processo de adaptação 
da obra literária para o cinema e para a TV, do texto para a imagem. Transtextualidade entre obras literárias 
e audiovisuais.  
 
12293-02 – ESCRITA CRIATIVA: POESIA 
 
Ementa: Especificidades da criação literária. Questões de composição do poema. Exercícios de produção 
poética. 
 
121AH-04 – SEMIÓTICA  
 
Ementa: Contexto histórico-teórico da ciência dos signos em geral. Semiótica e comunicação. Código e 
mensagem. Aplicação da Semiótica às diversas linguagens (naturais, corporais, visuais). Classificação e usos 
dos signos. Mito, cultura e mídia. Relação entre conhecimentos da Semiótica e atuação profissional. 
 
12295-04 – ESCRITA CRIATIVA: NARRATIVA (SP) 
 
Ementa: Especificidades da criação literária. Questões de composição da narrativa: romance, novela, conto. 
Exercícios de produção textual. 
 
23133-02 – ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 
 
Ementa: Noções básicas de estética. Estudos da historiografia artística no Brasil do período colonial à 
contemporaneidade. Sentidos crítico, estético, histórico, técnico e cultural das manifestações artísticas e as 
premissas fundantes da criação. Conceitos, valores e questões estéticas presentes nos movimentos artísticos 
de cada período histórico. 
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12296-02 – REPERTÓRIO II (EAD) 
 
Ementa: Indicações e discussões de livros, filmes, fotografias, peças teatrais, apresentações musicais, 
espetáculos, eventos culturais e exposições. Formação de repertório artístico-cultural. 
A bibliografia é dependente do recorte escolhido pelo professor. 
 
 

NÍVEL III 
 
12232-04 - LEITURA DE AUTORES CLÁSSICOS (SP) 
 
Ementa: Conceito de clássico. Cânone e história da literatura.  Clássicos da história da literatura ocidental. 
 
11521-04 – HUMANISMO E CULTURA RELIGIOSA 
 
Ementa: A condição humana aberta ao transcendente. Fé cristã e cultura atual. O estudo do fenômeno 
religioso em suas diferentes tradições. A relação entre fé e razão, e ciência e religião. Motivação para ações 
comunitárias como engajamento consequente de uma consciência social e da fé cristã. 
 
12297-04 - LABORATÓRIO DE GAMES E NARRATIVAS GRÁFICAS 
 
Ementa: Princípios da narrativa visual e eletrônica. A narrativa em quadrinhos, narrativas gráficas e livros 
ilustrados. A narrativa em jogos eletrônicos. Experimentações práticas com narrativas gráficas e em games. 
Ferramentas de trabalho: formatos, veículos, meios, softwares. 
 
12298-02 – MANUFATURA DO LIVRO 
 
Ementa: A natureza do livro impresso e digital, e seu processo de produção e design. Tipografia, editoração, 
formatação, materiais e formatos. 
 
12299-02 – ESCRITA CRIATIVA: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 
 
Ementa: Leitura, análise e escrita de textos infantis e juvenis. O texto narrativo e o texto poético. Adequação 
ao leitor: linguagem, temáticas e níveis de compreensão. Aproveitamento folclórico, diálogos com a História 
e outras linguagens. 
 
12281-04 – ESCRITA CRIATIVA: NÃO FICÇÃO I (SP) 
 
Ementa: Possibilidades textuais no campo não-ficcional: biografia, crônica, jornalismo literário, narrativa 
histórica, relatos de viagem, diário, resenha, gênero epistolar, perfil e entrevista. 
 
12282-04 – TEORIAS DO DRAMA (SP) 
 
Ementa: Introdução à poética do texto dramático. Estudo dos gêneros dramáticos. Elementos constitutivos 
do drama. Tragédia grega: história, estrutura, o conflito trágico. Teoria e manifestações do drama moderno. 
Presença dos mitos clássicos no teatro do século XX. 
 
12283-02 – NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 
 
Ementa: Identificação e estudo das bases sígnicas, estéticas e sociais da narrativa audiovisual: sua história, 
sua especificidade, seus contatos com as demais narrativas (visuais, escritas, orais e suas combinações). 
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12284-02 – REPERTÓRIO III (EAD) 
 
Ementa: Indicações e discussões de livros, filmes, fotografias, peças teatrais, apresentações musicais, 
espetáculos, eventos culturais e exposições. Formação de repertório artístico-cultural. 
A bibliografia é dependente do recorte escolhido pelo professor. 
 
 

NÍVEL IV 
 
12234-04 – LEITURA DE AUTORES MODERNOS (SP) 
 
Ementa: Produção literária e revolução industrial. Concepções e limites da modernidade. Autores e obras da 
modernidade. 
 
1221A-02 – TEORIAS DA LEITURA 
 
Ementa: Estética da recepção e horizontes de leitura. Relações intratextuais entre o leitor e o texto. Práticas 
sociais de leitura. História e circulação do livro. 
 
1221B-02 – LABORATÓRIO DE CONVERGÊNCIA DIGITAL 
 
Ementa: A relação entre literatura e tecnologia. A criação artística e os meios eletrônicos. Leituras, reflexões 
e experimentações criativas em linguagens digitais. Especificidades da linguagem nas novas mídias. 
Apreensões das mídias nos vários contextos históricos. 
   
1221C-02 – ÉTICA E LEGISLAÇÃO NO MERCADO EDITORIAL 
 
Ementa: Introdução aos principais temas e problemas de Ética presentes na História da Filosofia. Discussão 
dos múltiplos usos da Ética: na profissão, na sociedade e no mercado editorial. Orientação sobre direitos 
autorais, plágio e leis de incentivo. 
 
1221D-02 – ESCRITA CRIATIVA: NÃO-FICÇÃO II  
 
Ementa: Possibilidades textuais no campo não-ficcional: artigo, escrita acadêmica, ensaio e pesquisa. 
 
1218A-02 – REVISÃO TEXTUAL 
 
Ementa: Análise dos fenômenos linguísticos, textuais e discursivos que contribuem para a qualidade de 
textos técnicos, acadêmicos, jornalísticos (aspectos ortográficos, morfológicos e sintático-semânticos). 
Critérios para correção e avaliação de textos de diferentes tipologias. Desenvolvimento de técnicas de revisão 
de textos escritos. 
 
1221D-02 – LABORATÓRIO DE TEXTO TEATRAL 
 
Ementa: Estudo do processo de elaboração de um roteiro teatral na ótica da contemporaneidade. O 
personagem do teatro. Integração do texto à experimentação cênica. Interseções do teatro com outras 
linguagens cênicas (ópera, teatro-dança) e audiovisuais (cinema e TV). 
 
1221F-02 – PROJETO DE PESQUISA EM CRIAÇÃO 
 
Ementa: A pesquisa no processo de construção artística. Etapas da construção do projeto final. Exercício de 
elaboração do projeto de pesquisa. 
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1221G-04 – LABORATÓRIO DE ROTEIRO AUDIOVISUAL 
 
Ementa: Capacitar para a criação, o desenvolvimento e a análise de roteiros para filmes, vídeos, programas 
de TV e outras obras que utilizam imagens em movimento com som sincronizado. Breve história da linguagem 
audiovisual. A origem e o desenvolvimento dos roteiros cinematográficos. Novas tecnologias e suas 
influências sobre os roteiros. Noções de escrita e formatação de roteiros. 
 
 

NÍVEL V 
 
1221H-02 – LITERATURA DE MASSA 
 
Ementa: Estabelecimento de relações entre a qualidade estética e o consumo da literatura. Fundamentação 
de conceitos como literatura, cânone e exclusão. Estudos de autores e obras dos gêneros fantástico, policial, 
ficção científica, pulp fiction, entre  outros.   
 
1221J-02 – CRÍTICA CULTURAL 
 
Ementa: Pressupostos teóricos da crítica cultural: conceito, objeto, metodologia. Leitura e produção de 
textos de crítica cultural.  
 
1221K-02 – LITERATURA E ARTES 
 
Ementa: Estudo das relações entre literatura, música, pintura, fotografia, escultura, arquitetura e demais 
manifestações artísticas em suas múltiplas potencialidades. Discussão acerca das mutações do campo 
literário na perspectiva da cultura midiática. Reflexão acerca das formas híbridas variadas entre linguagens 
literárias, visuais e musicais. Análise e debate de obras e autores que apresentam o diálogo profícuo entre o 
literário e outras artes.  
 
1221L-04 - OFICINA LITERÁRIA (SP) 
 
Ementa: Literatura em sua manifestação textual. Temas avançados em criação literária. 
 
1221M-02 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Ementa: Elaboração de texto criativo, seguido de reflexão teórica pertinente, sobre tema relacionado ao 
cotidiano acadêmico-profissional do estudante de Letras, a partir da apresentação de técnicas para 
levantamento bibliográfico, investigação e análise explicativa de soluções, composição de relatório científico 
e apresentação oral de resultados de pesquisa. 
 
1221N-04 - EMPREENDEDORISMO CRIATIVO 
 
Ementa: Discussão e orientação sobre agenciamento literário, assessoria de imprensa, comunicação em 
mídia impressa e na internet, circulação do livro. Criação de projeto: experimentação de editora, veículos de 
crítica, periódicos de ficção, feiras e evento literário, oficina, sarau. 
 
1256X-04 – DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
4 créditos de livre escolha. 
 
Estágio obrigatório: não há. 
Horas complementares: não há. 


