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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO “GÊNEROS LITERÁRIOS E ANÁLISE DE 

ELEMENTOS FORMAIS DA PROSA E POESIA” 

 

 

A coordenações de Letras Estrangeiras e Vernáculas, com o apoio da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PREXC/UFPI), oferecerão, dos dias 21 de janeiro a 1º de fevereiro 

de 2019, no período da tarde, o curso de extensão “Gêneros Literários e Análise de 

Elementos Formais da Prosa e Poesia”. 

 

1. SOBRE O CURSO: 

O curso foi pensado com vistas a aprofundar, através da combinação entre teoria e prática, 

os conhecimentos necessários para a análise de obras dos gêneros prosa e poesia, na 

tentativa de assegurar aos(às) graduandos(as) de letras interessados(as) na literatura – seja 

enquanto arte per se, seja como instrumento de pesquisa ou da práxis docente – a 

oportunidade para melhor subsidiar esses conhecimentos.  

 

2. CARGA-HORÁRIA: 45h 

Atenção: certificado emitido pela PREXC/UFPI, condicionado a: 

• Frequência mínima de 75% do curso (não haverá abono de falta ou reposição de 

aula); 

• Média  7 na avaliação (escrita) realizada ao longo do curso.  

 

3. NÚMERO DE VAGAS: 110 vagas.  

Atenção: Vagas limitadas por ordem de inscrição; sendo que, dessas, 10% (11 vagas) 

serão destinadas a graduandos(as) portadores(as) de necessidades especiais e/ou em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

4. LOCAL: Auditório Noé Mendes, Centro de Ciências Humanas e Letras, Campus 

Ministro Petrônio Portella, Teresina.  

Atenção: A infraestrutura do local foi adequada para cadeirantes. 

 

5. PÚBLICO-ALVO: Graduandos(as) de Letras da Universidade Federal do Piauí e 

outras IES. 

 

6. PRÉ- REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

*Aluno(a) regularmente matriculado(a) em curso de graduação de letras cursando do 1º 

ao 5º período (Português, Inglês ou Espanhol) ou ao 8º período (Francês): inscrição livre 

mediante comprovação através de histórico atualizado; 



*Aluno(a) regularmente matriculado(a) em curso de graduação de letras cursando do 6º 

ao 8º período (Português, Inglês ou Espanhol) ou do 9º ao 10º período (Francês): apenas 

aqueles(as) que tiverem optado por literatura no Trabalho de Conclusão de Curso, 

mediante apresentação de declaração do(a) orientador(a) ou coordenador(a) de TCC. 

Atenção: a contagem de períodos será feita a partir do número de semestres cursados. 

Assim, dependendo do caso, aluno(as) atrasados(as) no curso poderão ter sua inscrição 

negada. 

 

7. INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão feitas através do e-mail extensao.analise.literaria.ufpi@gmail.com  

Os(as) interessados(as) deverão enviar e-mail com os seguintes dados para o endereço 

eletrônico supracitado: 

• Título do e-mail: INSCRIÇÃO 

• Nome completo (sem abreviações); 

• Número de matrícula (somente para alunos(as) da UFPI); 

• Número de CPF; 

• Arquivo PDF com Histórico escolar 2018.2 retirado via SIGAA; 

• Arquivo com Declaração de TCC em Literatura (para os casos onde há exigência, 

conforme item 6); 

• Arquivo com Declaração de portador(a) de necessidade especial ou de 

vulnerabilidade social, se for o caso. 

Inscrições incompletas ou fora do prazo serão automaticamente desconsideradas. 

 

8. MATERIAL: 

O material bibliográfico será disponibilizado em uma das fotocopiadoras do CCHL (a ser 

informada no 1º dia de aula) e/ou em formato digital. Sua aquisição será de inteira 

responsabilidade dos(as) participantes. É necessário trazer caderno e caneta para as aulas. 

 

9. CRONOGRAMA: 

 

INSCRIÇÕES 

11 a 14 de janeiro de 2019 

OBS: Inscrições exclusivamente via e-mail (item 7.).  

Inscrições anteriores ou posteriores serão desconsideradas. 

ANÁLISE DE 

INSCRIÇÕES 

15 de janeiro 

DEFERIMENTO 

DE 

INSCRIÇÕES 

16 de janeiro de 2019 

OBS: A lista com os CPFs dos(as) participantes será divulgada 

no site da UFPI. 

 

 

 

 

 

AULAS 

21 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019. 

 

1ª PARTE: Gêneros Literários e seus Subgêneros – 

Apresentação e Estudo Teórico;  

Ministrante: Profa. Carolina de Aquino Gomes 

(CLV/CCHL/UFPI) 

Datas e horários: 21, 22 e 23 de janeiro das 14 às 18:30; 
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2ª PARTE: Elementos Formais do Texto Poético – 

Apresentação e Estudo Teórico-Prático  

Ministrante: Profa. Jasmine Soares Ribeiro Malta 

(CLV/CCHL/UFPI) 

Datas e horários: 24, 25 e 28 de janeiro das 14 às 18:30; 

 

3ª PARTE: Elementos Formais do Texto Narrativo – 

Apresentação e Estudo Teórico-Prático  

Ministrante: Prof. Cláudio Augusto Carvalho Moura 

(CLE/CCHL/UFPI) 

Datas e horários: 29, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro das 14 

às 18:30. 

RESULTADO 10 fevereiro de 2019.  

OBS: A lista com os CPFs do(as) participantes, sua presença 

e média será divulgada no site da UFPI. 

 

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• A entrada no auditório será permitida somente aos(às) alunos(as) inscritos(as) no 

curso, mediante comprovação documental (RG ou outro documento com foto). 

Pessoas não-inscritas serão convidadas a se retirar do local; 

• Caso algum(a) aluno(a) perturbe o andamento das atividades, ele(a) será 

convidado a se retirar e terá sua inscrição automaticamente cancelada; 

• O curso é destinado, exclusivamente, aos(às) graduandos(as) de letras (itens 5 e 

6), sem exceções. 

 

 

Dúvidas: duvida.analise.literaria.ufpi@gmail.com 

 

 

 

Teresina, 09 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cláudio Augusto Carvalho Moura 

Coordenador do Curso 
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