
 

 

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 2022/1 

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 Romance dos séculos XX- 
XXI 

Coordenador Prof. Dr. Paulo Ricardo Kralik Angelini 
Ano/Semestre 2022/1 
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. 
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 Encontros de Estudos do GENP 
Coordenador Profa. Dra. Lilian Cristine Hübner 
Ano/Semestre 2022/1 e 2022/2 
Área de Concentração: Linguística 
Carga Horária 30 horas 
Objetivo • discutir artigos e capítulos de temas de interesse para a pesquisa do 

grupo; 
• elaborar material de divulgação das pesquisas realizadas, em formas de 

palestras e/ou cursos em site a ser desenvolvido; 
• preparar material para participação em eventos 
•  preparar palestra sobre o tema leitura. 

 
Identificação:  

 

Nome Literatura Alemã em Tradução: Prosa do Século XX 
Coordenador Prof. Dr. Pedro Theobald e Doutorando Jonas Kunzler Moreira Dornelles 
Ano/Semestre 2022/1  
Área de Concentração: Teoria da Literatura 
Carga Horária 15 horas 
Objetivo • Entrar em contato com produções literárias significativas da literatura 

em língua alemã do século XX pormeio de traduções. 
• Identificar contextos históricos e culturais em narrativas do século XX. 
• Entender mecanismos de representação e ocultação da história pessoal 

e coletiva na prosa de ficção. 
• Refletir sobre transformações temáticas e formais na prosa de ficção, 

especialmente no conto e na novela. 
• Incentivar a produção de textos sobre literatura alemã do século XX em 

geral e sobre literatura alemã emtradução. 

 
 Identificação:  

 

Nome Reservatório de Experiências Poéticas – REP VIII 
Coordenador Prof. Dr. Diego Grando e Doutoranda Geysiane Aparecida de Andrade 
Ano/Semestre 2022/1 
Área de Concentração: Escrita Criativa 
Carga Horária 20 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 III 
Coordenador Prof. Dr. Diego Grando e Doutoranda Ángela Maria Cuartas Villalobos 
Ano/Semestre 2022/1  
Área de Concentração: Escrita Criativa 
Carga Horária 30 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. Serão discutidos textos de Walter Benjamin, Haroldo 
de Campos e Antoine Berman. 

 
 Identificação:  

 

Nome Tradução literária e Escrita Criativa II 
Coordenador Prof. Dr. Diego Grando e Doutoranda Ángela Maria Cuartas Villalobos 
Ano/Semestre 2021/2 
Área de Concentração: Escrita Criativa 
Carga Horária 30 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. O livro-base para o semestre será A tradução literária, de Paulo 
Henriques Britto. 

 


