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OFERTA 2016.2 

Disciplinas Créd. Docente Calendário 

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 da 
turma 2016. 

03 
Rozania Maria Alves 

de Moraes 
Segunda (Tarde) 

 

LA 103 – Estudos do Texto 

 
Ementa: Discutem-se as teorias do texto – das 

análises transfrásticas à abordagem sociocognitivo-
interacional. Com enfoque nas noções revisitadas de 
texto e coesão/coerência, estudam-se a referenciação, 
os gêneros e as sequências textuais, considerando-se 
as implicações para a produção/compreensão do 
texto/discurso em diferentes contextos e modos de 
interação. 

 
03 

Maria Helenice 
Araújo Costa 

Terça (Tarde) 

 

LA 104 – Tecnologia e Multiletramentos 
 

Ementa: Estudam-se elementos da cibercultura e da 

cultura colaborativa, relações/interações letramento-
tecnologia, conceito e foco de multiletramentos (verbal, 
visual, digitais, das mídias, do trabalho, letramentos 
docente, familiar, literário, acadêmico e outros). 
Abordam-se também a linguagem em ambientes 
virtuais e os gêneros digitais.   

03 
Nukácia Meyre Silva 

Araújo 

Quarta (Tarde) 
 

DATAS: 24, 31 de agosto 
14,21 e 28 de setembro 
05,19 e 26 de outubro  

16 de novembro 

 

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 
Quinta (Tarde) 

  1a semana de aula 

 

LA 204 – Tópicos em Multilinguagem, Cognição e 
Interação: a avaliação na linguagem verbal. 
 

Ementa: Estudo da avaliação na linguagem verbal do 

ponto de vista teórico da Linguística Sistêmico-
Funcional: o Sistema de Avaliatividade. Discussão 
sobre a rede de sistemas de avaliatividade e as 
subredes de ‘atitude’, ‘engajamento’ e ‘gradação’. 
Articulação entre o sistema semântico-discursivo de 
avaliatividade e o sistema lexicogramatical de 
modalidade. Pesquisas com base no Sistema de 
Avaliatividade, especialmente na área disciplinar dos 
Estudos da Tradução. 

03 
Pedro Henrique Lima 

Praxedes Filho 
Quarta (Tarde) 
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LA 302 – Análise Crítica do Discurso 
 

Ementa: Aborda-se a situação epistemológica do 

campo da conceituação de discurso. Estudam-se as 
principais vertentes em Análise do Discurso. Reflete-se 
sobre as relações entre sujeito, discurso e ideologia, 
bem como relações entre linguagem, discurso e 
sociedade. Discutem-se a construção discursiva da 
identidade social e a contribuição da Análise do 
Discurso para a Linguística Aplicada Crítica.  

03 
João Batista Costa 

Gonçalves 
Terça (Tarde) 

   

 

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

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

 

 

LEITURAS ORIENTADAS  

(Ofertada somente para os orientandos do Prof. Orientador) 

LA 405 - Leituras Orientadas: As relações entre discurso e 

modernidade tardia na Teoria Social do Discurso. 

Ementa: Discussão das relações entre discurso e modernidade tardia 

na perspectiva da Teoria Social do Discurso proposta por Norman 
Fairclough e Lilie Chouliaraki. 

Mestrandos: Herbênia Freitas Ribeiro e Matheus de Souza Rodrigues 

Raimundo Ruberval 
Ferreira 

A combinar 

 


