
 

 
PLANO DE ENSINO 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

I) IDENTIFICAÇÃO 

 DISCIPLINA: SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM LINGUÍSTICA APLICADA   
 CAMPUS: CPTL               ANO LETIVO:  2016                CRÉDITOS: 03    

 DURAÇÃO: SEMESTRAL:  ( 1 ) Semestre                      CH:  45H 

 HORÁRIO - QUINTA-FEIRA              8 ÀS 12H 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
 NÍVEL: MESTRADO/DOUTORADO 
   
 PROFESSORA:    Dra. Vânia Maria Lescano Guerra 
 

 II) OBJETIVOS: A disciplina deverá: 1) Levar o aluno a uma exposição teórica do 
arcabouço da Linguística Aplicada e examinar  os princípios e os procedimentos da 
Linguística Aplicada (LA) e da Análise de Discurso de linha francesa (AD) na atualidade.  

2) Identificar o desenvolvimento da LA e da AD, a partir da exploração de novas formas  de 
relacionamento com o texto e o discurso. 

3) Direcionar pesquisas que visem aos procedimentos analíticos críticos cujos objetivos se 
pautem na relação da língua portuguesa com o mundo, as histórias e o outro no processo 
de construção de sentidos, a partir das bases teóricas da Linguística Aplicada ligada à 
Análise do Discurso (AD), a partir da textualidade e da discursividade.  

4) Articular as condições de produção e os interdiscursos aliados aos principais conceitos 
advindos da LA na investigação de fatos linguísticos.  

5) Levar à identificação da materialidade linguística, a partir das categorias de análise como 
a metáfora, paráfrase e efeitos de sentido, História e memória discursiva, o dito e o não 
dito, Heterogeneidade e Argumentação, no bojo das práticas discursivas. 

III) EMENTA: Estudo dos fenômenos que se relacionam com discurso, significação, leitura, 
produção textual, gramática, vocabulário, formas de expressão, a partir da investigação 
científica dos fatos linguísticos. Aplicação de teorias, métodos e descobertas linguísticas na 
elucidação dos problemas de Língua surgidos no ensino / aprendizagem de línguas. Os 
objetivos da pesquisa científica em Linguística Aplicada. Orientação quanto ao 
planejamento, à organização e à elaboração de uma proposta de dissertação que seja, a 
um só tempo, analítica e crítica. A importância da organização, da argumentação e da 
revisão do texto dissertativo. Discussão de textos pertinentes ao assunto. Oferecimento de 
subsídios para discussão sobre as pesquisas em andamento. 

 IV) METODOLOGIA: O conteúdo da disciplina será desenvolvido por meio de aulas 
expositivas, seminários sobre alguns itens do programa, leituras extraclasses, redação de 
resumos, de resenhas e de fichamentos. 



  

V) PROGRAMA (Unidades e subunidades) 

1) A Linguística Aplicada e seu arcabouço teórico. 
2) Sobre a concepção discursiva de linguagem. 
3) Principais concepções do ensino/ aprendizagem da escrita. 
4) As condições de produção do discurso escolar. 
5) Estratégias de leitura: a formação do leitor. 
6) O texto escrito no contexto escolar. 
7) Análise linguística: do uso para a reflexão. 
8) Reflexões sobre o estudo da gramática nas escolas. 
9) Livro didático e a perspectiva discursiva. 
10) Linguística Aplicada e novas tecnologias 

 VI) AVALIAÇÃO: A avaliação considerará o cumprimento de atividades propostas durante 
o desenvolvimento da disciplina (leituras, exercícios, resenhas) e a elaboração de trabalhos 
escritos relacionados ao conteúdo ministrado. Os fichamentos e as resenhas estarão 
relacionados com textos discutidos durante os encontros. Todas as avaliações seguem as 
normas da UFMS. 

 VII)  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (* existente na Biblioteca, ** a ser adquirida).  

 
CAVALCANTI, Marilda C. e BORTONI-RICARDO, Silvana M. (orgs) Transculturalidade, 
Linguagem e Educação. Campinas: Mercado de Letras, 2007, p. 67-94.** 
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   PROFESSORA:  

 

  Dra. Vânia Maria Lescano Guerra         Vania M. L. Guerra 
 
 
 

Em  de 10 de novembro de 2015. 

Aprovação 

 

Colegiado de Curso_____________________ Em: ______________________ 

 

  


