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OFERTA DE DISCIPLINAS – SEMESTRE 2019.2 
  

 

Disciplinas Créd. Docente(s) Calendário Sala 

LA 402 – Metodologia de Pesquisa em Linguística 
Aplicada 
 

Ementa: Abordam-se noções básicas sobre pesquisa. 
Faz-se reflexão sobre ética e pesquisa. Estudam-se os 
princípios, métodos e procedimentos de investigação 
em Linguística Aplicada. Discutem-se técnicas de 
produção e análise de dados. Analisam-se aspectos 
estruturais e formais para elaboração de projetos de 
pesquisa. 
 
OBS: Somente para alunos regulares do Mestrado, 
turma 2019. 

03 

 
 

 
Cibele Gadelha 

Bernardino 
e 

Débora Liberato Arruda 

 
 
 
 

Segunda-feira 
 

14h às 18h 
 
 
 

 

 

 

A -110 

(1º andar) 

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, 
turma 2017. 

03 

Antonia Dilamar Araújo 
 

Wilson Júnior de Araújo 
Carvalho 

 

Dina Maria Machado 
Andréa Martins Ferreira 

Segunda-feira 
14h às 18h 

 
 

A -111 

(1º andar) 

Inovação e Empreendedorismo Acadêmico  
 

Ementa: Abordará questões relacionadas as 
diferentes tipologias de inovação desde a inovação 
incremental, passando pelas de modelo de negócios e 
radicais até as inovações sociais em todo o espectro 
de conhecimento que a Universidade pode contribuir 
com responsável e sistemática transferência de 
tecnologia para a sociedade em todos os seus setores. 
Apresentará e discutirá caminhos, abordagens, 
metodologias e práticas para que este impacto da 
transferência conhecimento e de tecnologia seja 
efetivo, estimulando junto aos futuros pesquisadores 
(alunos de mestrado e doutorado) o espírito 
empreendedor e inovativo, aproximando ainda mais a 
formação e a criação científica e tecnológica na 
Universidades com as demandas e oportunidades na 
sociedade como um todo. 

03 
Samuel Façanha 

 Câmara  

Quinta-feira 
14h às 17h30min 

 

Campus 
Itaperi 

(Bloco CESA) 
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LA 301 – Tópicos em Linguagem, Tecnologia e 
Ensino: Tratamento do composto sintagmático 
em linguagem especializada 

Ementa: A linguagem geral e a linguagem 
especializada: conceitos fundamentais; tratamento do 
Composto sintagmático em linguagem especializada; 
Estruturação dos compostos sintagmáticos; Estudo do 
Decalque linguístico; Os processos de definição de 
siglas e de acronímia; pesquisas sobre composto 
sintagmático; análise de composto sintagmático em 
gêneros acadêmicos e em gêneros profissionais. 

03 Antonio Luciano Pontes 

Terça-feira 
 

14h às 18h 
 

A -111 

(1º andar) 

LA 301 – Tópicos em Linguagem, Tecnologia e 
Ensino: o estudo do léxico numa perspectiva 
interdisciplinar. 

Ementa: Estudo do léxico da língua portuguesa na 
perspectiva interdisciplinar usado por diferentes 
grupos sociais em diferentes épocas para diversos 
fins. A análise lexical considerando os contextos 
históricos, sociais e culturais de uso, os gêneros 
textuais e os suportes em que a língua circula. 

03 
Expedito Eloisio 

Ximenes 

Sexta-feira 
 

14h às 18h 
 

A -111 

(1º andar) 

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 

 
 

Quarta-feira 
 

14h às 18h 
 
 
 

A -110 

(1º andar) 

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 

Quinta-feira 
 

14h às 18h 
 

A -110 

(1º andar) 

LA 201 – Aprendizagem e desenvolvimento de 
linguagem  
 
Ementa: Reflete-se sobre os processos cognitivo-
interacionais de desenvolvimento, produção e 
compreensão de linguagem e de línguas consideradas 
“naturais”: a primeira e as adicionais. Discutem-se 
pesquisas e métodos de investigação na área de 
aprendizagem e desenvolvimento de línguas. 
 

03 
Pedro Henrique Lima 

Praxedes Filho 

Quinta-feira 
 

14h às 18h 
 

A -111 

(1º andar) 
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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 (AD) 
por meio da interface da Tradução Audiovisual 
Acessível (TAVa), Linguística Sistêmico-Funcional, 
Fonética, Fonologia e Fonoaudiologia. Discussões 
sobre as principais pesquisas na área. 

03 Vera Lúcia Santiago 

Quarta-feira 
 

14h às 18h 
 

A -111 

(1º andar) 

   

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 
Dina Maria Machado 

Andrea Martins Ferreira 

 
14h às 18h 

3X na semana 

A -109 

(1º andar) 

   

LA 301 – Perspectivas Críticas nos Estudos da 
Linguagem. 
 

Ementa: As críticas filosóficas da linguagem: da crítica 
clássica às críticas contemporâneas; a virada 
lingüística como forma de crítica da linguagem; a 
teoria crítica da Escola de Frankfurt e sua influência 
no debate contemporâneo sobre a linguagem em 
suas dimensões ético-políticas; a crítica pós-
estruturalista da linguagem; a Linguística Crítica e os 
Estudos Críticos da Linguagem. 
 

03 

 

Raimundo Ruberval 
Ferreira  

Terça-feira 
14h às 18h 

 

A -110 

(1º andar) 

   

 

 

 
 

 

*OBSERVAÇÕES: 
 

Datas de Matrícula: 22, 23 e 24 de julho no SisAcadPG. 

Datas do Reajuste: 29 e 30 de julho no SisAcadPG. 

Datas de matrícula de alunos especiais: 01 e 02 de agosto.  

Aulas devem iniciar em 05 de agosto de 2019. 

Período de trancamento parcial de disciplina: 10 e 11 de setembro.  


