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EMENTA:
Estudo de autores e obras significativos dos períodos literários deste século nas quatro grandes áreas da
Literatura Narrativa e Dissertativa, do Teatro e da Poesia.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GERAL:
Contribuir para que o aluno tenha uma perspectiva global sobre a literatura francesa e francófona do
século XX, estudando autores e obras significativos do período por meio da leitura de obras literárias e
críticas, do estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento do senso crítico e analítico.
CONTEÚDOS:
1. A FRANÇA NO SÉCULO XX
1.1 História e Cultura
1.2 Principais Correntes Literárias
2. FRANCOFONIA
2.1 Discussões acerca do conceito de Francofonia
2.2 Literatura Francófona: América e África

METODOLOGIA:
Leitura e discussão e análise de textos literários e críticos e seminários.

AVALIAÇÃO:
Conforme Regimento da Ufes (Capítulos VI, VII e VIII), serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações no
período letivo (testes, relatórios de trabalhos realizados, provas escritas ou orais, projetos e suas
defesas, monografias, estágios supervisionados e outros trabalhos práticos), com atribuição de notas de
zero (0) a dez (10).
Tendo a média aritmética das avaliações alcançado sete (7,0), o aluno é considerado aprovado, desde
que a frequência seja igual ou superior a 75%. Caso a média aritmética seja inferior a sete (7,0), o aluno
deverá realizar a verificação final. Sendo que, para ser aprovado, além da frequência igual ou superior a
75%, o aluno deverá obter nota igual ou superior a cinco (5,0) na média aritmética entre a média do
semestre e a nota da verificação final.
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