
 
 

GRUPOS DE ESTUDOS 

 ESCOLA DE HUMANIDADES – PPGL 

 

Identificação: 

Nome A entonação de enunciados segundo o Círculo de Bakhtin 

Coordenador/a Prof. Dr. Cláudio Primo Delanoy 

Ano/Semestre 2021/1 

Área de Concentração: Linguística 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo •  Aprofundar a leitura da teoria bakhtiniana quanto ao estudo da entonação 
de enunciados concretos e a construção do sentido; 

•  Identificar e descrever recursos linguísticos e enunciativos que revelam 
entonações de enunciados; 

•  Explicar a construção do sentido de discursos considerando a entonação 
de enunciados; 

•  Aplicar conceitos teóricos em discursos de gêneros variados. 

 

 

Identificação: 

Nome Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa: leitura e criação literária 

Coordenador/a Prof. Dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini 

Ano/Semestre 2021/1 

Área de Concentração: Escrita Criativa 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo Metodologia: Os integrantes escolhem 4 temas a serem desenvolvidos 
durante o semestre, em votação. Esses temas são discutidos com o apoio de 
textos teóricos e literários, propostos pelo grupo e, num segundo momento, 
os alunos escrevem sobre esse tema. Excepcionalmente com encontros 
online. 
Objetivos: 
• Estudar temas e técnicas de criação literária. 
• Debater textos literários, teóricos e a produção criativa dos integrantes do 
grupo. 
• Desenvolver um espaço de produção científica em Escrita Criativa. 

 

  



 
 

 

Identificação: 

Nome Cartografias Narrativas em Língua Portuguesa: romances do século XX - 
XXI 

Coordenador Prof. Dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini 

Ano/Semestre 2021/1 

Área de Concentração: Teoria da Literatura 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo Metodologia: Leitura e discussão de obras hipercontemporâneas (século 
XXI) e clássicos da literatura portuguesa do século XX. Excepcionalmente 
encontros virtuais. 
Objetivos: 
•  Descobrir novas obras e novos autores da literatura hipercontemporânea 

portuguesa. 
•  Debater textos literários clássicos do século XX e procurar suas 

ressonâncias no escopo de obras do século XXI. 
•  Analisar e discutir um corpo temático e formal comum da literatura 

portuguesa hipercontemporânea. 

 

 

Identificação: 

Nome Pragmática e línguas em uso 

Coordenador Profa. Dra. Cristina Becker Lopes Perna 

Ano/Semestre 2021/1 

Área de Concentração: Linguística 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo •  Capacitar e aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos dos componentes 
do grupo, no que concerne às seguintes áreas de Português como língua 
adicional, escrita acadêmica, avaliação de tarefas on-line, e avaliação de 
pragmática de L2. 

•  Discutir leituras e temáticas específicas, e conduzir pesquisas científicas. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Identificação: 

Nome Reservatório de Experiências Poéticas – REP VI 
Coordenador Prof. Dr. Diego Grando 

Ano/Semestre 2021/1 
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. 

 

 

Identificação: 

Nome Tradução literária e Escrita Criativa 
Coordenador Prof. Dr. Diego Grando e Doutoranda Ángela Maria Cuartas Villalobos 
Ano/Semestre 2021/1 
Área de Concentração: Escrita Criativa 

Carga Horária 20 horas 
Objetivo Proporcionar aos estudantes de Escrita Criativa um espaço de reflexão e 

discussão em torno da tradução literária, aliando leituras teóricas e prática 
tradutória. 

 


