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OFERTA DE DISCIPLINAS – SEMESTRE 2020.1 
  

 

Disciplinas Créd. Docente(s) Calendário Sala 

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, 
turma 2020. 

03 

 
 

 
 

Rozania Maria  
Alves de Moraes 

 
 
 
 

Segunda-feira 
 

das 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 

 

João Batista Costa 
Gonçalves 

Segunda-feira 
das 14h às 18h 

 
 

 

 

A -111 

      (1º andar) 

LA 404 – Tópicos em LA: Linguagem, cognição e 
cultura nas práticas sociais 
 
Ementa: Estudam-se os fundamentos epistemológicos 
da relação entre aspectos linguísticos, cognitivos e 
culturais na interação social, na construção de 
sentido, discutindo-se diferentes abordagens em 
torno dos paradigmas simbólico/representacionista/ 
e emergente/(re)construcionsta. Reflete-se sobre a 
aplicação desses estudos na compreensão do uso da 
linguagem, particularmente no que respeita à 
questão da referência. 

03 Maria Helenice  
Araújo Costa 

 
Terça-feira 

 das 14h às 18h 
 
 

A divulgar 

LA 301 – Tópicos em Linguagem, Tecnologia e 
Ensino: o tratamento da Fraseologia em texto 
acadêmico e profissional. 
 

Ementa: A linguagem especializada e a língua comum: 
os conceitos fundamentais. Abordagens de texto 
científico; Fraseologia especializada e Fraseologia de 
língua comum: perspectivas; unidades de análise: 
colocação, composto sintagmático, locução, 
expressão idiomático; estudo de fraseologia em 
gêneros acadêmicos e profissionais. 

03 
Antonio Luciano 

 Pontes 

 

Terça-feira 
 das 14h às 18h 

 
 

A divulgar 
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LA 204 – Tópicos em multilinguagem, cognição e 
interação: Estudo da avaliação na linguagem 
verbal do ponto de vista teórico da Linguística 
Sistêmico-Funcional 
Ementa: 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 léxico-gramatical de 
modalidade. Pesquisas com base no Sistema de 
Avaliatividade, especialmente na área disciplinar 
dos Estudos da Tradução.  

03 
Pedro Henrique Lima 

Praxedes Filho 

Terça-feira 
 

das 14h às 18h 
 

A divulgar 

 

LA 404 – Tópicos em LA: objetos de pesquisa, 
métodos e procedimentos 
 
Ementa: A construção de objetos de pesquisa em  
estudos linguísticos.  

03 
Lucineudo Machado 

Irineu 

 
 

Quarta-feira 
das 14h às 18h 

 
 

 
 
 

A divulgar 

LA 101 – Letramento: processos de interpretação 
 

Ementa: Estudam-se questões e perspectivas teórico-
metodológicas da leitura verbal, visual e hipertextual; 
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 
das 14h às 18h 

 
A divulgar 

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 Aluiza Alves  
de Araújo 

Quinta-feira 
 

das 14h às 18h 
 

A divulgar 
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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 
Lucineudo Machado 

Irineu 
 

Sexta-feira 
das 14h às 18h 

 
A divulgar 

LA 104 – Tecnologia e Multiletramentos 
 

Ementa: Estudam-se elementos da cibercultura e da 
cultura colaborativa, relações/interações 
letramentotecnologia, 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 Debora Liberato  
Arruda Hissa 

Sexta-feira 
das 14h às 18h 

 
A divulgar 

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 

 
das 14h às 18h 
3X na semana 

A divulgar 

  

 

 

 
 

 

*OBSERVAÇÕES: 
 

 

Matrícula de alunos novatos e veteranos: 6, 7 e 8 de janeiro de 2020  

Homologação de matrículas: até 10 de janeiro de 2020 

Reajuste de disciplinas: 15 e 16 de janeiro de 2020 

Matrícula de alunos especiais: 15, 16 e 17 de janeiro de 2020 
 

Início do período letivo 2020.1: 20 de janeiro de 2020 

Fim do período letivo 2020.1: 28 de abril de 2020 
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LEITURAS ORIENTADAS Docente(s) Calendário 

Leituras Orientadas: Linguagem e Performatividade. 
 

Ementa: A questão da comunicação em mídia. Identidade na pós-
modernidade. Problemas de gênero.   

Dina Maria Machado  
Nos dias das aulas 

presenciais – 
pela manhã 

Leituras Orientadas: Variação sintática no português brasileiro: as estratégias 
de relativização e as sentenças negativas em foco. 
 

Ementa: Apresentação dos principais postulados variacionistas. Discussão 
sobre a variação no nível sintático, com destaque para dois fenômenos: as 
estratégias de relativização e as sentenças negativas na variedade de língua 
portuguesa do Brasil. Análise e reflexão acerca do papel de fatores sociais e 
linguísticos influenciadores dos fenômenos em tela. Variação e/ou mudança 
linguística envolvendo as regras variáveis em foco. 

 

Expedito Eloísio 
Quintas-feira 

das 14h às 18h 
 

Leituras Orientadas   
 

Ementa: Discutir os fundamentos teóricos e epistemológicos da Teoria Social 
do Discurso, proposta por Norman Fairclough, e seu modelo de Análise de 
Discurso Textualmente Orientada. 

Ruberval Ferreira 
Terças-feira 

das 14h às 18h 
 

Leituras Orientadas: Multiletramentos e BNCC 
  

Ementa: Estudam-se textos sobre a Pedagogia dos multiletramentos, os 
novos letramentos e os letramentos múltiplos, com foco em pesquisas que 
articulem tais teorias com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim 
de desenvolver um olhar crítico sobre relação estabelecida neste documento 
entre texto e prática.  

Débora Arruda 
Quartas-feira 
das 8h às 12h 

 

Leituras Orientadas: Aplicação a gêneros textuais e materiais didáticos. 
 

 

Ementa: Semiótica social e multimodalidade. Multimodalidade e GDV. 
Letramento visual/multimodal. Multimodalidade e materiais didáticos. 
Interação entre texto verbal e visual em dicionários ilustrados. Funções das 
imagens. 

Dilamar Araújo 
Quartas-feira 

das 14h às 18h 
 

 


