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OFERTA DE DISCIPLINAS 2015.1  

 
 

M A T R Í C U L A S 

Alunos Regulares Novatos: 05, 06 e 07 de janeiro de 2015. 

Alunos Regulares Veteranos: 12, 13 e 14 de janeiro de 2015 

Alunos Especiais: 02 e 03 de fevereiro de 2015. 

Reajuste de matrícula: 02 e 03 de fevereiro de 2015. 

Horário: de 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:00 

Início das aulas: 02 de março de 2015. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

ALUNOS REGULARES NOVATOS 

 Formulário de matrícula assinado pelo orientador. 

 Recibo de atualização do CV LATTES. 

 

ALUNOS REGULARES VETERANOS 

 Formulário de matrícula assinado pelo orientador. 

 Relatório semestral de atividades (2014.2) com parecer e assinatura do orientador. Bolsistas 

(CAPES e FUNCAP) e não bolsistas devem preencher formulário próprio. 

 Recibo de atualização do CV LATTES. 

 Comprovante de quitação com a biblioteca do CH. 

 Formulário CAPES devidamente preenchido informando TODA a produção intelectual de 

2014 (impresso e em CD). 

 
ALUNOS ESPECIAIS (não prestaram seleção pública ao PosLA-UECE): 

 Requerimento de matrícula 

 Cópia de RG, CPF 

 Histórico Escolar 

 Diploma da Graduação para o Mestrado. 

 Diploma de Mestrado ou Diploma de Doutorado em outro curso para o Doutorado. 

 

HORÁRIO DAS DISCIPLINAS/ATIVIDADES: de 14:00 às 18:00.  

OBS: Disciplinas/atividades realizadas pela manhã ocorrerão de 08:00 às 12:00. 
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Disciplina Créd. 
 

Professor(es) 
 

Calendário/Sala 

LA 404 – Seminário de Tese de Doutorado 
Ementa: Estudo e discussão sobre desenvolvimento 

de tese de doutorado; apresentação, apreciação e 
discussão de teses em andamento. 
 
OBS: Somente para alunos regulares do 
Doutorado da turma 2012. 

03 Antonia Dilamar 
Araújo, Wilson 
Júnior de Araújo 
Carvalho 

Sala 03 
2ª feira/tarde 

LA 401 - Introdução à Linguística Aplicada    
 
Ementa: Aborda-se o panorama histórico da 

Linguística Aplicada: conceitos, problemática e 
abordagens. Discute-se sobre epistemologias 
concorrentes na/ área. Estudam-se os contextos de 
investigação e as principais questões teóricas e 
metodológicas do campo, relacionadas às linhas de 
pesquisa do Programa. 
OBS: Somente para alunos regulares do Mestrado. 

 

03 Rozania Moraes 
 
 

2ª feira/tarde 
     
Sala 03 
 
 

LA 403 -Tópicos em Linguística Aplicada  
 
Ementa: Disciplina de conteúdo variável das três 

linhas do Programa, detalhando fundamentos teóricos 
e explorando campos interdisciplinares envolvidos nos 
projetos de pesquisa em andamento. Aplicações ao 
ensino e à pesquisa em Linguagem e Interação.  
 

03 Claudiana 
Nogueira de 
Alencar 
 

6ª Feira/manhã 
 
Sala de 
Videoconferência - 
CCLIN 
 

LA 101- Letramento: processos de interpretação 
  
Ementa: Estudam-se questões e perspectivas teórico-

metodológicas da leitura verbal, visual e hipertextual; a 
conceituação, concepções e modelos teóricos de 
letramento; a problemática da leitura em meio digital 
com os novos letramentos; os fundamentos da 
compreensão leitora, os processos e estratégias de 
construção de sentidos e recursos para o ensino da 
leitura e para a formação leitora. 
 

03 Cleudene de 
Oliveira Aragão 

5ª feira/Tarde 
      
Sala 03 
 
 

LA 106 - Tópicos em Linguagem, tecnologia e 
ensino: A noção de corpus em prefácios de  
dicionários de aprendizagem 
 
Ementa: Estudo sobre gêneros introdutórios; 
características do hipertexto;  a noção de corpus; 
tipologias de dicionário; organização de dicionários;  
análise de prefácios de dicionários de aprendizagem.  
 

03 Antonio Luciano 
Pontes 

3ª feira/tarde  

LA 203 – Perspectivas Sociolinguísticas 

Ementa: Estudam-se as relações entre língua e 

sociedade, focalizando a compreensão do fenômeno 
da variação e mudança linguística entre as 
manifestações de fala e de escrita, entendidas como 
práticas dos sujeitos que as empregam em contextos 
concretos de interações cotidianas. 

 

03 Aluíza Alves de 
Araújo 

3ª feira/tarde  



LA 204 – Tópicos em Multilinguagem, Cognição e 
Interação: a locução na audiodescrição para 
pessoas com deficiência visual. 
 
Ementa: Reflexões teórico-metodológicas sobre o 

desenvolvimento da locução na audiodescrição por 
meio da interface da Tradução Audiovisual, Linguística 
Sistêmico-Funcional, Fonética, Fonologia e 
Fonoaudiologia. Discussões sobre as principais 
pesquisas na área. 
 

03 Pedro Henrique P. 
Filho, Vera Lúcia 
Santiago Araújo e 
Wilson Jr. de 
Araújo Carvalho 

4ª feira/tarde  

LA 303 – Pragmática  
 
Ementa: Abordam-se as origens, os conceitos e as 

várias propostas de subdivisão do campo da 
Pragmática. Reflete-se sobre os limites entre 
Semântica e Pragmática. Estudam-se a teoria dos 
atos de fala, as máximas conversacionais e a 
instituição de uma pragmática hegemônica. Discutem-
se A Nova Pragmática e a possibilidade de um diálogo 
com a Linguística Aplicada Crítica. 
 

03 Ruberval Ferreira 5ª feira/tarde 

 
Observação: A atividade “LA 405 - Leituras Orientadas” deve ser solicitada pelo orientador à 
Coordenação do PosLA até o dia 03 de fevereiro de 2015. A referida atividade tem caráter 
presencial e deve ser ministrada em 09 encontros, totalizando 45 h/a. Na solicitação, o 
orientador deve indicar os orientandos que cursarão “Leituras Orientadas” e os dias e horários 
em que a atividade ocorrerá. Cada orientador somente poderá propor UMA atividade “Leituras 
Orientadas” por semestre letivo. 


