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EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
CURSO DE ESCRITA CRIATIVA 

CURRÍCULO: 9112 
 

NÍVEL I 

12288-04 – LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE 

Ementa: A teoria e a prática criativa em suas diferentes manifestações. Estudos de caso. Exercícios 
interdisciplinares lúdicos de criação artística. Exercício hipertextual da criatividade. 

1221J-02 – CRÍTICA CULTURAL 

Ementa: Pressupostos teóricos da crítica cultural: conceito, objeto, metodologia. Leitura e produção de 
textos de crítica cultural.  

91301-04 – ESCRITA CRIATIVA: CONTO 

Ementa: Fundamentos da escrita do conto. A história do conto e suas variações estilísticas. Exercícios de 
criação. Os elementos narrativos e seu uso em formas breves. Discussão de textos exemplares. 

91208-02 – 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.  

12184-04 – LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

Ementa: A língua em uso e os fundamentos da interlocução: interlocutores, texto, contexto e a construção 
de sentido em práticas de leitura e de produção textual. Leitura instrumental em língua materna e 
estrangeira. Revisão gramatical. Aplicação de estratégias de leitura voltadas à compreensão de textos. 
Elementos de textualização: coesão, coerência, intertextualidade, informatividade, intencionalidade, 
aceitabilidade e situacionalidade. 

1221H-02 – LITERATURA DE MASSA 

Ementa: Estabelecimento de relações entre a qualidade estética e o consumo da literatura. Estudos de 
autores e obras dos gêneros de fantasia, ficção científica, horror e best-sellers.  

12290-02 – REPERTÓRIO I 

Ementa: Indicações e discussões de livros, filmes, fotografias, peças teatrais, apresentações musicais, 
espetáculos, eventos culturais e exposições. Formação de repertório artístico-cultural. 

NÍVEL II 

91243-02 – LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

Ementa: O estudo da literatura infantil e juvenil: definição e crítica. A literatura infantil e juvenil brasileira: 
da teoria à análise de texto. O texto literário e a formação do leitor: práticas de sala de aula. Literatura 
infantil e imaginário: dos contos de fada ao folclore brasileiro. Os livros clássicos e a tradição literária. As 
tendências literárias atuais. 
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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. 

12283-02 – NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

Ementa: Noções de história do cinema. Invenção e desenvolvimento da linguagem audiovisual. Relações 
entre o audiovisual e outras artes e suportes. Adaptação de obras literárias. 

91264-02 - OFICINA LITERÁRIA 

Ementa: Literatura em sua manifestação textual. Temas avançados em criação literária. 

91304-04 – ESCRITA CRIATIVA: ROMANCE 

Ementa: Fundamentos da escrita do romance enquanto gênero literário. A estrutura e elementos do 
romance. Comparações entre narrativas longas e curtas: conto, novela, romance. Exercícios de 
planejamento e criação de narrativas longas. 

12296-02 – REPERTÓRIO II 

Ementa: Indicações e discussões de livros, filmes, fotografias, peças teatrais, apresentações musicais, 
espetáculos, eventos culturais e exposições. Formação de repertório artístico-cultural. 

12287-04 – TEORIAS DA NARRATIVA 

Ementa: Características da narratividade e estruturas narrativas. Elementos constitutivos da narrativa. 
Modalidades narrativas: crônica, conto, novela, romance. 

NÍVEL III 

 

91010-06 – CLÁSSICOS DA LITERATURA UNIVERSAL 

Ementa: Conceito de clássico. Cânone e história da literatura. Obras e autores clássicos da literatura 
universal. O processo criativo ao longo do tempo. 

91305-04 – ESCRITA CRIATIVA: NÃO FICÇÃO 

Ementa: Leitura, análise e escrita de textos não ficcionais, como crônica, ensaio, biografia, relatos de 
viagem, jornalismo literário. Diálogos entre linguagens. 

12299-02 – ESCRITA CRIATIVA: LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

Ementa: Escrita de textos infantis e juvenis. O texto narrativo e o texto poético. Adequação ao leitor: 
linguagem, temáticas e níveis de compreensão. Diálogos interdisciplinares. 

91234-04 – LITERATURA BRASILEIRA: TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 

Ementa: Reflexão sobre as vanguardas na poesia. Estudo do conto contemporâneo brasileiro. Romance e 
teatro contemporâneos. Literatura marginal. 
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91232-02 – SEMIÓTICA  

Ementa: Contexto histórico-teórico da ciência dos signos em geral. Semiótica e comunicação. Aplicação da 
Semiótica às diversas linguagens. Mito, cultura e mídia. Relação entre conhecimentos da Semiótica e 
atuação profissional. 

91217-02 – TEORIAS DO DRAMA 

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. 

NÍVEL IV 
 

 

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. 

 

1221G-04 – LABORATÓRIO DE ROTEIRO AUDIOVISUAL 

Ementa: Escrita e formatação de roteiros. Estrutura do enredo e caracterização de personagens. Dilemas e 
possibilidades da adaptação. Criação, desenvolvimento e análise de roteiros em formatos breves e longos. 

 

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.  

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. 

91008-06 – PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

Ementa: Prática de produção de textos acadêmicos. Preparação de trabalhos monográficos: resumos, 
resenhas, ensaios, artigos, capítulo de livros. Redação científica, aplicação de vocabulário técnico, 
argumentação, adequação lexical e gramatical. Desenvolvimento da expressão oral. Técnicas de 
apresentação oral. Questões éticas relacionadas à produção e à divulgação do texto científico. 
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12292-02 – TEORIAS DA LÍRICA 

Ementa: Estudo da lírica como gênero literário. Análise das múltiplas faces do poético, das estruturas 
poéticas tradicionais e da lírica moderna. 

NÍVEL V 
 

 

91306-02 – ESCRITA CRIATIVA 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.  

12294-02 – ESCRITA CRIATIVA: POESIA 

Ementa: Especificidades da criação literária em poesia. Questões de composição do poema. Exercícios de 
produção poética. 

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. 

1221E-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). 

91204-04 – MERCADO EDITORIAL E EMPREENDEDORISMO 

Ementa: Discussão sobre o mercado editorial. Orientações sobre elaboração e execução de projetos 
literários e culturais. Noções de empreendedorismo criativo. 

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. 


