
 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Área: Estudos Linguísticos  

Semestre/ano: 1º/2014  
 

Disciplina: Tópicos em Análise do 
Discurso: Sujeito, Corpo e Discurso. 

Prof.ª Dr.ª Maria de Lourdes Faria dos 
Santos Paniago 

Ementa:  
Bases epistemológicas da Análise do Discurso praticada no Brasil a partir de conceitos 
cunhados por Michel Foucault. A perspectiva arquegenealógica de inspiração 
foucaultiana nos estudos da Análise do Discurso. Articulação entre saber, poder e 
verdade, para compreensão dos modos de objetivação e as possibilidades de 
subjetivação do sujeito, por meio da análise de discursos que pretendem moldar o 
corpo do sujeito moderno na sociedade de controle em que vivemos. 
 
 

 

Disciplina: Ensino de Línguas: Gêneros 
do Discurso e do Texto. 

Prof.ª Dr.ª Eliane Marquez da Fonseca 
Fernandes 

Ementa: 
 Língua, texto e gêneros discursivos. Processos estratégicos de ensino-aprendizagem de 
primeira e segunda língua por meio de gêneros. 

 

 

Disciplina: Tópicos de Tipologia 
Linguística. 

Prof.ª Dr.ª Mônica Veloso Borges 

Ementa: 
Os estudos tipológicos linguísticos: conceitos, objetivos, métodos. Antecedentes 
históricos desses estudos tipológicos. Tipologia Morfológica. Tipologia Sintática. 
Tipologia e Universais. A tipologia e outras Teorias Linguísticas. Tópicos e 
Fenômenos Linguísticos Selecionados. 

 



Disciplina: Perspectivas bakhtinianas 
para o ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras. 
 

Prof.ª Dr.ª Carla Janaina Figueredo 
 

Ementa:  
Abordagem dos principais conceitos do pensamento bakhtiniano e a pertinência de suas 
aplicações aos estudos referentes ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 
Ênfase na construção do sujeito sócio-histórico, cultural e dialógico e em suas diversas 
interações e diálogos com o Outro representante de uma língua-cultura estrangeira. 
 
 

Disciplina: Teorias da Sintaxe. 
 

Prof.ª Dr.ª Vânia Cristina Casseb 
Galvão 

Ementa: 
Princípios de organização gramatical e sua aplicabilidade em diferentes perspectivas de 
análise linguística, com ênfase no componente cognitivo. 
 

 

Disciplina: Linguística Aplicada: Ensino 
e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Prof. Dr. Francisco José Quaresma de 
Figueiredo 

Ementa: 
Reflexões sobre o papel da língua materna na aquisição de uma língua estrangeira; 
discussão das teorias de aquisição de línguas estrangeiras e suas aplicações aos 
processos de ensino e aprendizagem. 
 

 

 

 

Disciplina: Linguística histórica. 
 

Prof.ª Dr.ª Maria Suelí de Aguiar 
 

Ementa:                                                                                                                
Mudança linguística: fonológico, morfológico, sintático e semântico. Classificação 
genética e tipológica na investigação linguística histórica. Método comparativo: 
reconstrução de sistemas fonológico, gramaticais e protolíngua. 
 

 



Disciplina: Seminário de Tese de 
Doutorado 2. 
 

Prof.ª Dr.ª Silvia Lúcia Bingonjal 
Braggio 
 

Ementa: 
Verticalizar o estudo  das teorias que dão suporte às diversas áreas de conhecimento de 
teses em andamento, oportunizando a discussão dos dados e das metodologias 
utilizadas pelos alunos, de suas possibilidades e limitações. Levar ao conhecimento, 
pelo estudante, de outras áreas da linguística que não a sua e ao aprofundamento em 
sua própria área. 
 
 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa 
Científica. 
 

Prof.ª Dr.ª Lucielena Mendonça de 
Lima e Prof.ª Dr.ª Eliane Carolina 
 

Ementa: 
Tipos de conhecimento. A pesquisa em Linguística: análise de paradigmas 
metodológicos. Normatização oficial e acadêmica do trabalho científico e da ética. 
 

 

Disciplina: Síntese historiográfico-
linguística de estudos de língua e de 
linguagem. 
 

Prof. Dr. Sebastião Elias Milani 
 

Ementa:                                                                                                                                
Método e conceitos epistemológicos da Historiografia Linguística aplicados a estudos 
de um tema, de um autor, de uma obra, de uma época e de uma ciência. 
 

 

Disciplina: Tópicos Avançados 2: 
Formação crítica de professoras/es de 
língua estrangeira. 
 

Prof.ª Dr.ª Rosane Rocha Pessoa 

Ementa: 
Análise de teorizações recentes na Formação Crítica de Professoras/es e de Língua 
Estrangeira na perspectiva da Linguística Aplicada Crítica. 



 

 

 



 

 


	Ementa:
	Princípios de organização gramatical e sua aplicabilidade em diferentes perspectivas de análise linguística, com ênfase no componente cognitivo.

