
 

 

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 2022/2 

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 2022/2 

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 Grupo de Estudos em Literatura Latino-Americana – Grupo LALA 

Coordenador Profa. Dra. Regina Kohlrausch 

Ano/Semestre 2022/2 

Área de Concentração: Teoria da Literatura 

Carga Horária 15 horas 

Objetivo O Grupo LALA terá 03 encontros, um encontro mensal, na segunda-feira, 

distribuídos entre os meses de setembro a dezembro de 2022, conforme 

abaixo, das 17h30min às 19h30min: 

 

• 1 – 29 de setembro – Solitária, Eliana Alves Cruz 

• 2 – 24 de outubro – Vista chinesa Tatiana Salem Levi 

• 3 – 28 de novembro – Mulheres empilhadas, Patrícia Melo 

 


