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Código Disciplina Dia / 

horário 

Curso Vagas Tipo Docente(s)  

PPGLINC048 Políticas Linguísticas (LA) 

Ementa: 

Discussão de variados aspectos das políticas 

linguísticas que se projetam, em espaços 

institucionais ou não, relativas à promoção e 

difusão das línguas em contextos multiculturais 

e multilinguísticos, bem como relativas às 

questões voltadas à educação linguística e à 
formação de professores de línguas. 

 

 

 
Quinta-feira 

14h50-18h30 

431 20 OP Marcia Paraquett 

451 15 

PPGLINC046 Perspectivas Interculturais e 

Críticas para o Ensino de Línguas (LA) 

Ementa: 

Estudo das principais tendências 

contemporâneas que orientam as teorias, 

abordagens e metodologias interculturais e 

críticas, com principal ênfase nas práticas de 

ensino-aprendizagem e de formação de 

professores de línguas, em seus variados 

contextos de desenvolvimento e em espaços 

multiculturais e multilíngues. 

 

 

 

 

Quarta -feira 

14h50-18h30 

431 20 OP Lívia Baptista 

451 15 

PPGLINC049 
Tópicos em Linguística Aplicada I (LA) 

Ementa: 

Articulação entre teoria e prática no ensino- 

aprendizagem de línguas, compreendidas como 

meios de interação e de ação situadas social, 

cultural e historicamente, com enfoque nas 

discussões sobre a diversidade cultural, étnico- 

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 

geracional, entre outras. 

Temas do semestre: 

Apresentação dos princípios teóricos da 

Linguística Aplicada, concentrando-se o 

enfoque nos paradigmas da contemporaneidade. 

Epistemologias do Sul, colonialidades, 

decolonialidade, interculturalidade crítica e 

interseccionalidades. 

 

 

 

 

 

 
Quinta-feira 

08h50-12h30 

431 

451 

20 

15 

OP Cristiane Landulfo 

Edleise Mendes 

PPGLINC07 A língua portuguesa das origens ao período 

arcaico (LA) 

Ementa: 

Estudo da constituição sócio-histórica da língua 

portuguesa no Noroeste da Península Ibérica e 

de sua caracterização, de fins do século XII a 

meados do século XVI, em um ou mais níveis 

de estruturação linguística. 

 

 

 
Sexta-feira 

08h50-12h30 

431 20 OP Américo Venâncio 

Lopes Machado 

Filho 
451 15 
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PPGLINC010 Edição de textos e Crítica textual (LHFH) 

Ementa: 

Estudos de Filologia Textual e suas interfaces, 

desde a Crítica Textual Tradicional à Crítica 
Textual Moderna 

 
Quarta-feira 

8h50 - 12h30 

431 

451 

20 

15 
OP Alícia Lose 

Norma Pereira 

 

PPGLINC013 Tópicos em Diacronia I (LHFH) 

Ementa: 

Estudo empírico-descritivo de mudanças 

linguísticas ocorridas em um ou mais níveis de 

análise, em uma ou mais línguas naturais. 

 
Quinta-feira 

14:50-18:30 

431 
451 

20 
15 

OP Célia Marques 

Telles 

PPGLINC009 A Constituição Histórica da Língua 

Portuguesa no Brasil (LHFH) 

Ementa: 

Estudo da formação histórica da língua 

portuguesa no Brasil, do seu contato com 

línguas autóctones e alóctones, de suas 

características identificadoras em um ou mais 

níveis de estruturação linguística e de sua 

situação frente às demais variedades da língua 

portuguesa no mundo e/ou aos crioulos de base 

lexical portuguesa. 

 

 

 

 
Quinta-feira 

14:50-18:30 

431 

451 

20 

15 
OP Pedro Daniel 

Tânia Lobo 

PPGLINC042 Variação e Mudança Linguísticas e Contato 

entre Línguas (DS) 

Ementa: 

Estudo das situações de contato entre línguas em 

suas dimensões sócio-históricas e psíquico 

biológicas, com 

enfoque especial nas mudanças que produzem 

na estrutura linguística. 

Quinta-feira 

08h50-12h30 

431 20 OP Manuele Bandeira 

Shirley Freitas 451 15 

451 15 

451 15 

PPGLINC035 Morfologia – (TG) 

Ementa: 

Estudo de questões descritivas e/ou teóricas em 

morfologia a partir de uma perspectiva 

formalista. 

Temas do semestre: Discussão acerca das 

teorias morfológicas partindo do Estruturalismo 

até os modelos contemporâneos de análise. 

morfológica. Discussão de fenômenos 

morfológicos e de problemas clássicos da área. 

 

 

 

Sexta-feira 

14:50-18:30 

431 

451 

20 

15 

OP Cristina Figueiredo 
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PPGLINC022 Tópicos em Análise de Discurso I (LCD) 

Ementa: 

Introdução a abordagens do discurso em 

diferentes vertentes: diálogos e/ou tensões. 

Temas do semestre: 

Aborda o conceito de discurso em Pêcheux: uma 

noção basilar; as condições  de 

produção, sentido e ideologia; o sujeito do 

discurso: assujeitamemto, interpelação, 

constituição discursiva de subjetividades; a 

formação discursiva e formação ideológica: 

ainda devemos lutar por elas?; o interdiscurso e 

memória: nas tramas do sentido, o silêncio e 

sentido: o não dizer que significa, o discurso, 

materialidades diversas e mídia; as análises de 

discursos em revistas femininas: 

questões metodológicas e análises diversas 
- Corpo, sentido e discurso no atravessamento 

da história 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quinta-feira 

08h50-12h30 

431 20 OP Palmira Heine  

451 15 

PPGLINC020 Tópicos em Linguística Textual I (LCD) 

Ementa: Origem e desenvolvimento da 

Linguística Textual, pondo em foco suas 

primeiras fases e as estratégias de 

processamento textual a elas inerentes. 

Temas do semestre: 

Aborda-se a contextualização histórica da 

Linguística Textual, bem como os seus 

pressupostos e as fases pelas quais passou. 

Discute-se sobre a coesão textual, a 

pragmática/teoria dos atos de fala, coerência e 

textualidade. Além disso, trata-se das 

concepções basilares baktinianas e dos 

princípios básicos da Análise do Discurso 

pecheutiana. 

 

 

 

 

 

 
 

Quarta-feira 

8h50 - 12h30 

431 20 OP Lícia Heine 

451 15 

PPGLINC028 Tópicos em Tradução I (ATA) 

Conteúdos: 

Introdução ao campo disciplinar dos Estudos da 

Tradução e seus campos de pesquisa com ênfase 

no Brasil incluindo os Estudos Descritivos da 

Tradução; Modelagem do processo tradutório; 

Estudos Bibliométricos da Tradução, Estudos da 

tradução com base em corpus, formação de 

tradutores e formação de pesquisadores em 

tradução. 

 

 

 

 
Quarta-feira 

8h50 - 12h30 

431 
451 

20 
15 

OP Gleiton Malta 
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PPGLINC032 Tradução e interpretação de línguas 

sinalizadas (ATA) 

Ementa: 

Discussão sobre aspectos linguísticos, 

sociolinguísticos e discursivos da tradução entre 

línguas orais e línguas sinalizadas, com ênfase 

nas relações entre a Libras e a língua portuguesa 

 

 

Quarta-feira 

14:50-18:30 

431 

451 

20 

15 
OP Elizabeth Teixeira  

PPGLINC025 Psicolinguística I (ATA) 

Ementa: 

Estudo sobre a Aquisição de línguas como L1, 

L2 e/ou LE. 

 

Quinta-feira 

14:50-18:30 

431 

451 

20 

15 

OP Elizabeth Teixeira 

Fabiano Silvestre 

Ramos 

PPGLINC04 Seminários Interdisciplinares (Todas as 

linhas) 

Ementa: 

Discussão de tópicos de interesse para os 

estudos da linguagem a partir de uma 

perspectiva crítica e interdisciplinar, com o 

enfoque nos princípios, teorias e práticas que se 

desenvolvem na contemporaneidade, bem como 

nos seus impactos sociais e políticos na 

produção do conhecimento. 

 

 

 

Quinta-feira 

8h50 -12h:30 

431 

451 

20 

15 
OP A. Ariadne 

Domingues 

Almeida 
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