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I. APRESENTAÇÃO 
 
Criado em 1970 (Decreto Federal N 077145, de 12/02/1976, ratificado pela Portaria MEC 
N 001790, de 22/12/1993), o Bacharelado em Linguística oferecido pelo Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
contempla a diversidade da reflexão linguística contemporânea. Seu objetivo é formar 
profissionais devidamente qualificados para o exercício de atividades relacionadas com a 
linguagem humana. A grade curricular proporciona ao aluno uma formação ampla em 
diversas áreas dos estudos linguísticos: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, 
pragmática, linguística histórica, linguística textual, sociolinguística, análise do discurso, 
história das ideias linguísticas, neurolinguística, psicolinguística, aquisição da linguagem, 
línguas indígenas e letras clássicas. Além de disciplinas obrigatórias nessas diferentes 
áreas, a grade curricular prevê disciplinas eletivas que podem ser cursadas em áreas da 
linguística aplicada e da teoria literária, bem como em outros campos de saber, o que 
possibilita ao aluno ampliar o enfoque de seus estudos e aprofundar-se em questões pelas 
quais tenha maior interesse. 

 
 

II.  OBJETIVOS  
 

O Bacharelado em Linguística tem como principal objetivo formar profissionais 
capacitados a planejar, desenvolver e avaliar, em diferentes esferas da sociedade, atividades 
relacionadas ao campo da linguagem. O linguista deve ser capaz de descrever e analisar a 
linguagem humana em suas múltiplas dimensões (biológica, cultural, histórica etc.) para 
atuar em campos de conhecimento que exijam uma ampla compreensão sobre a forma e o 
funcionamento das línguas naturais. O profissional da área pode atuar, por exemplo, na 
elaboração e avaliação de livros didáticos, gramáticas e dicionários; em projetos que 
envolvam ensino e aprendizagem da leitura e da escrita e elaboração de ortografia para 
línguas indígenas; em parceria com médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos 
para avaliar dificuldades de linguagem e orientar acompanhamento terapêutico; em 
trabalhos que exijam o emprego de diferentes tecnologias de informação e comunicação 
voltadas à produção editorial e elaboração de arquivos para documentação histórico-
linguística.  
 



 

Após a graduação, o bacharel em Linguística pode complementar sua formação com cursos 
de pós-graduação e se dedicar à carreira acadêmica, atuando em centros de pesquisa teórica 
e/ou aplicada. Os alunos que pretendem atuar como professor nos níveis fundamental e 
médio poderão pedir a complementação de seus estudos no curso de Letras.  
 
Por ser uma instituição universitária de caráter público, reconhecida no Brasil e no exterior 
como referência no campo dos estudos sobre a linguagem, o IEL promove ações de 
extensão, articulando-as com práticas de ensino e pesquisa. Com foco nessas ações, o 
Bacharelado em Linguística estimula: 
I – o comprometimento com a sociedade; 

II – o combate a preconceitos e discriminações, especialmente linguísticos e culturais; 

III – a valorização e preservação do patrimônio linguístico e literário e da memória cultural, 
em especial as transcorridas no território brasileiro; 

IV – a colaboração técnico-científica, literária, cultural e pedagógica com a comunidade 
interna e externa à UNICAMP; 

V – a cooperação acadêmico-científica com entidades públicas e/ou privadas, nacionais 
e/ou internacionais de objetivos afins. 

 
 
III. ESTRUTURA GERAL DO CURSO 
  
O Bacharelado em Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem tem duração de oito 
semestres, compreendendo 172 créditos (2580 horas), incluindo as disciplinas obrigatórias 
(142 créditos) e eletivas (30 créditos). Entre as obrigatórias, incluem-se as de orientação 
monográfica (32 créditos), nas quais os alunos são orientados por um docente, ao longo de 
3 semestres, no desenvolvimento de um projeto de pesquisa que deverá resultar em um 
trabalho monográfico. A participação em atividades acadêmicas extracurriculares 
(palestras, seminários, colóquios, jornadas etc.) é permanentemente estimulada através de 
uma oferta constante, variada e de alta qualidade proporcionada pelo Instituto.  
 
A grade curricular foi idealizada para proporcionar ao aluno uma formação ampla nas 
diversas áreas da Linguística: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, 
pragmática, linguística histórica, linguística textual, sociolinguística, análise do discurso, 
história das ideias linguísticas, neurolinguística, psicolinguística, aquisição da linguagem, 
línguas indígenas e letras clássicas. O Bacharelado em Linguística não forma o aluno em 
língua estrangeira, mas ele deverá cursar necessariamente quatro semestres (16 créditos) 
entre inglês, francês, alemão, italiano ou espanhol, além de uma disciplina de latim (4 
créditos). Outras línguas estrangeiras podem ser cursadas em caráter eletivo ou 
extracurricular. O aluno que ingressar em Linguística na Unicamp poderá pedir a 
complementação de seus estudos em Letras, assim como aqueles que ingressarem em 
Letras poderão solicitar a complementação em Linguística. 
 
Uma das fortes características do curso é o incentivo à integração do aluno, por meio de 
iniciação científica, em centros e projetos de pesquisa liderados pelos docentes do Instituto. 



 

Essa integração possibilita articular práticas de ensino, pesquisa e extensão, que dão base 
ao desenvolvimento do projeto monográfico necessário à integralização da grade curricular. 
As disciplinas oferecidas no Bacharelado refletem a amplitude da formação dos seus 
docentes. Caracterizam-se por representar diversas especialidades da Linguística e por 
fornecer aos alunos a possibilidade de uma formação disciplinar forte e atualizada. Em seu 
conjunto, as disciplinas permitem o desenvolvimento de pesquisa e ensino em áreas 
tradicionais da Linguística, acolhem as tendências mais atuais do campo e ainda fortalecem 
áreas de grande relevância para a formação de pesquisadores no país. 
 
Segue-se o esquema de distribuição de disciplinas e créditos sugeridos pela Instituição. As 
ementas das disciplinas obrigatórias e eletivas constantes do atual catálogo do curso se 
encontram no Anexo I. 
 
 
  



 

 LINGUÍSTICA – GRADE – 2012 
 
 
 
 

1º Semestre 
HL111-Introd. aos Estudos da 
Linguagem 

T 4 

HL120 - Linguagem e 
Investigação em Ciências 
Humanas 

T 2 
P 2 

HL533-História das Idéias 
Linguísticas 

T 2 
P 2 

HL143 - Latim I T 2 
O 2 

TL118- Textos em Teoria Crít. e 
Histl Lit I  

T 2 

TL222- Pesquisa XII: 
Historiografia Literária 

P 2 

  
TOTAL DE CRÉDITOS 

   
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º Semestre 
HL125-Teoria Gramatical I T 4 
HL321 - Fonética Experimental T 1 

L 1 
HL524 - Semântica da 
Enunciação 

T 2 
P 2 

HL521 - Modelos de Análise 
Fonológica 

T 2 

Língua Estrangeira II T 4 
Eletiva Unicamp  8 
TOTAL DE CRÉDITOS 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º Semestre 
HL052-Psicolinguística T 2 

P 2 
HL053 - Neurolinguística T 4 

HL330 - Semântica Formal T 2 
HL532- Linguística Textual T 4 

HL545 - Linguística Histórica do 
Português I 

T 2 

HL550 - Aquisição da Linguagem T 2 

Língua Estrangeira IV T 4 

TOTAL DE CRÉDITOS 22 
 
 
 
 
 
 

7º Semestre 
HL902-Estudos Monográficos II P 10 

O 4 

Eletivas Unicamp   8 

TOTAL DE CRÉDITOS 22 

 
 

2º Semestre 
HL130-Introdução à Formalização 
para Análise Linguística 

T 2 
P 2 

HL221-Fonética e Fonologia T 2 
P 2 

HL260 - Sociolinguística T 4 
HL320- Gramática I T 2 

P 2 
Língua Estrangeira I T 4   
TOTAL DE CRÉDITOS 

   
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Semestre 
HL225 - Teoria Gramatical II T 4 
HL445 - Linguística Românica T 2 

HL481 - Línguas Indígenas I T 4 

HL531 - Semântica e Pragmática T 4 

HL631 - Linguagem e Processos 
Cognitivos 

T 2 

O 2 

HL832 Análise do Discurso T 2 
P 2 

Língua Estrangeira III T 4 
TOTAL DE CRÉDITOS 26 
 
 
 
 
 
 
 

6º Semestre 
HL624 - Lexicologia e 
Lexicografia 

T 2 

O 2 

HL645 - Linguística Histórica do 
Português II 

T 2 

HL901-Est. Monográficos I P 4 

Eletivas Unicamp  10 

TOTAL DE CRÉDITOS 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

8º Semestre 
HL903-Estudos Monográficos III P 10 

O 4 

Eletivas Unicamp   4 

TOTAL DE CRÉDITOS 18 



 

 

Cabe ressaltar que os estudos monográficos, que garantem a presença da pesquisa 
científica no percurso de formação do aluno, devem ser considerados como projetos de 
iniciação científica, embora nem todos os alunos sejam contemplados com bolsas de 
agências como a FAPESP ou PIBIC/CNPq.  

Também é importante mencionar que o Bacharelado em Linguística vem 
fazendo, desde 2006, pequenos ajustes em sua grade curricular, visando a adequar a 
distribuição das disciplinas teóricas, práticas, laboratoriais e de orientação aos objetivos 
do curso.  Uma dessas mudanças está relacionada à ampliação dos créditos de aulas 
práticas, o que reafirma a consonância em buscar, nos vários cursos de graduação 
oferecidos pelo IEL, uma formação que demande dos alunos uma forte inserção em 
atividades que articulem teoria e prática, com maior independência para ampliar as 
discussões no campo dos estudos linguísticos. Essa ampliação trouxe visibilidade para 
um modo de atuação já presente em muitas das disciplinas, na medida em que a prática 
analítica é fundamental em todas as áreas da Linguística. Outras alterações introduzidas 
no currículo de Linguística disseram respeito, principalmente, a reorganizações na 
sequência das disciplinas, sempre com a preocupação de maior integração entre as 
várias abordagens dos estudos linguísticos.  

Um dos aspectos que ficam evidenciados na grade curricular do Bacharelado é a 
tentativa de aproximar a estrutura e organização atividades desenvolvidas no âmbito da 
graduação às da pós-graduação, de modo que a atuação dos docentes em projetos 
coletivos e individuais se reflita de forma mais concreta nos programas e ementas das 
disciplinas oferecidas ao longo do curso. Essa articulação está presente no Bacharelado 
em Linguística desde 1999. As disciplinas constantes da grade curricular acompanham, 
dessa forma, as áreas e subáreas que estruturam o programas de Mestrado e Doutorado 
em Linguística da Unicamp, a saber: 
 
1. Forma e funcionamento das línguas naturais  

1.1. Fonética / Fonologia  
1.2. Gramática  
1.3. Semântica / Pragmática  
1.4. Sociolinguística  
1.5. Línguas Índígenas  
1.6. Linguística Histórica 

 
2. Estudos Clássicos (Latim e Grego) 
 
3. Funcionamento do Discurso e do Texto  

3.1. Análise do Discurso  
3.2. Linguística Textual 

 
4. Linguagem e Pensamento  

4.1. Psicolinguística  
4.2. Neurolinguística  
4.3. Aquisição da Linguagem 

 
5. Linguagem, História e Conhecimento  
 
 
 
 



 

IV. CORPO DOCENTE 
 
Todos os professores plenos credenciados nos programas de Pós-Graduação em 
Linguística atuam na Graduação, quer como docentes dos cursos de Linguística, Letras 
e Fonoaudiologia, quer como orientadores de projetos de iniciação científica ou das 
disciplinas Monografia e/ou Estudos Monográficos. Essas orientações estão em sua 
grande maioria associadas a projetos de pesquisa individuais ou coletivos desenvolvidos 
na pós-graduação, propiciando uma maior integração entre pesquisadores de vários 
níveis e incentivando os alunos da Graduação a dar passos adicionais em suas carreiras 
acadêmicas. Cabe destacar que só professores plenos podem ministrar aulas na 
graduação, mas esses docentes podem ser auxiliados em 50% da carga didática por um 
estagiário da pós-graduação. Nenhum estagiário é autorizado a assumir a carga horária 
completa de qualquer disciplina desse nível.  

Todos os professores plenos credenciados nos programas de Pós-Graduação em 
Linguística atuam na Graduação, quer como docentes dos cursos de Linguística, Letras 
e Fonoaudiologia, quer como orientadores de projetos de iniciação científica ou das 
disciplinas Monografia e/ou Estudos Monográficos. Essas orientações estão em sua 
grande maioria associadas a projetos de pesquisa individuais ou coletivos desenvolvidos 
na pós-graduação, propiciando uma maior integração entre pesquisadores de vários 
níveis e incentivando os alunos da Graduação a dar passos adicionais em suas carreiras 
acadêmicas. Cabe destacar que só professores plenos podem ministrar aulas na 
graduação, mas esses docentes podem ser auxiliados em 50% da carga didática por um 
estagiário da pós-graduação. Nenhum estagiário é autorizado a assumir a carga horária 
completa de qualquer disciplina desse nível.  

20% do total de docentes permanentes são Professores Titulares e 35% têm 
título de Livre-Docente. Esta configuração permite aliar a experiência de professores de 
longa e reconhecida trajetória ao espírito inovador de jovens pesquisadores altamente 
qualificados, compondo um corpo docente de excelência, como comprova o alto 
número (43) de Bolsas de Produtividade à Pesquisa concedidas pelo CNPq aos 
docentes-pesquisadores credenciados no Programa, dos quais 30 classificados como 
pesquisadores de nível 1 (12 no nível 1A, 5 no nível 1B, 8 no nível 1C e 5 no nível 1D) 
e 13 nível 2. Uma característica essencial é contar com um quadro relativamente grande 
de docentes, cuja formação específica abrange as principais áreas de produção de 
conhecimento em teoria e análise linguísticas. Esse variado potencial de formação 
disciplinar possibilita ao aluno tanto obter uma formação diversificada, quanto adquirir 
uma sólida formação especializada. Como mencionado anteriormente, o Departamento 
de Linguística tem por sistemática constante criar as condições favoráveis para que se 
desenvolva docência e pesquisa tanto em áreas básicas da Linguística (Fonética/ 
Fonologia, Gramática, Semântica/Pragmática), quanto em áreas que supõem uma 
prática teórica e analítica interdisciplinar (Sociolinguística, Linguística Histórica, 
Análise do Discurso, Linguística Textual, Neurolinguística, Psicolinguística, História 
das Ideias Linguísticas, Aquisição da Linguagem, Línguas Indígenas). 

Dos 31 docentes do Departamento de Linguística,  06 são MS6, 11 são MS5, 14 
são MS3. Todos os docentes têm o Título de Doutor, o que mostra a alta  qualificação 
dos profissionais que atuam na unidade. A dedicação em tempo integral à docência e à 
pesquisa é outro dado marcante da Instituição.  Segue a listagem dos docentes do 
Departamento de Linguística, com especificação de titulação e regime de dedicação.  
 
 



 

DOCENTES DO DEPARTAMENTO DE LINGUISTICA – atuantes no período de 
2007 a 2011:  
 
Angel Humberto Corbera Mori, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Anna Christina Bentes da Silva, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Charlotte Marie Chambelland Galves, Professor Livre Docente – MS-5.3, RDIDP 
Edson Françozo, Professor Livre Docente, RDIDP 
Eduardo Roberto Junqueira Guimarães, Professor Titular, RDIDP  
Edwiges Maria Morato, Professor Livre Docente, RDIDP 
Eleonora Cavalcante Albano, Professor Titular, RDIDP 
Flavio Ribeiro de Oliveira, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Isabella Tardin Cardoso, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Jonas de Araújo Romualdo, Professor Aposentado 
Juanito Ornelas Avelar, Professor Doutor, RDIDP 
Kanavillil Rajagopalan, Professor Titular, RDIDP 
Lucy Seki, Professor Aposentado 
Marcos Aurélio Pereira, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Maria Bernadete Marques Abaurre, Professor Titular, RDIDP 
Maria Fausta Cajahyba Pereira de Castro, Professor Titular, RDIDP 
Maria Filomena Spatti Sândalo, Professor Livre Docente, RDIDP 
Maria Irma Hadler Coudry, Professor Livre Docente, RDIDP 
Mónica Graciela Zoppi-Fontana, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Nina Virgínia de Araújo Leite, Professor Livre Docente – MS-5.3, RDIDP 
Patrícia Prata, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Paulo Sérgio de Vasconcellos, Professor Doutor – MS-3.2, RDIDP 
Plínio Almeida Barbosa, Professor Livre Docente, RDIDP 
Rosa Attié Figueira, Professor Livre Docente – MS-5.3, RDIDP 
Rosana do Carmo Novaes Pinto, Professor Doutor, RDIDP 
Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes, Professor Doutor, RDIDP 
Sheila Elias de Oliveira, Professor Doutor, RDIDP 
Sírio Possenti, Professor Titular, RDIDP 
Sônia Maria Lazzarini Cyrino, Professor Livre Docente, RDIDP 
Suzy Maria Lagazzi, Professor Doutor, RDIDP 
Tânia Maria Alkmim, Professor Aposentado 
Trajano Augusto Ricca Vieira, Professor Livre Docente – MS-5.3, RDIDP 
Vandersi Sant’Ana Castro, Professor Doutor, RDIDP 
Wilmar da Rocha D’Angelis, Professor Doutor, RDIDP  
 
 
 
V. INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUA GEM 
 
O Bacharelado em Linguística beneficia-se da infraestrutura do IEL, que tem procurado 
oferecer a docentes, alunos e funcionários condições adequadas para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos âmbitos da graduação e da pós-
graduação. A descrição dessa infraestrutura encontra-se no documento Relatório 
Síntese, anexado a este projeto. 
 
Cumpre destacar que está prevista, para o ano de 2012, a inauguração da SIAPLa (Sala 
de Aula Informatizada para Atividades Práticas e Laboratoriais), que contará com 20 



 

computadores IMACs, 1 lousa digital e recursos multimídias. Os recursos para a 
construção dessa sala, que se encontra em andamento, já estão garantidos por programas 
de financiamento ao ensino e à pesquisa da UNICAMP. Quase todas as disciplinas 
oferecidas pelo curso de Linguística irão se beneficiar dos recursos da SIAPLa, em 
particular aquelas que apresentam um forte componente prático e laboratorial. Nesse 
mesmo sentido, vale ressaltar que o Departamento de Linguística vem participando 
assiduamente das discussões promovidas pela Pró-Reitoria de Graduação a respeito da 
construção de laboratórios multidisciplinares nos campi da Universidade, como o CB3, 
que incluirá laboratórios multidisciplinares e salas multiuso voltadas para o ensino 
prático. 
 
 
 
VI. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 
Em atendimento a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Resolução GR nº 38, de 
24 de novembro de 2008, o IEL adota um programa de estágio não obrigatório para o 
Bacharelado em Linguística.  
 
O estágio não obrigatório deve abranger, no máximo, 30 horas semanais, se o horário e 
o número total de horas semanais para desenvolvimento do estágio forem compatíveis 
com a carga horária acadêmica do aluno e com o horário das disciplinas em que o 
mesmo estiver matriculado. São consideradas atividades válidas todas aquelas que 
exijam domínio da língua portuguesa escrita, capacidade de leitura, interpretação de 
textos e/ou prática tradutória. 
 
Privilegiamos as áreas de jornalismo, relações públicas, editoria, escolas, cursos 
preparatórios e profissionalizantes (incluindo educação infantil e apoio pedagógico em 
hospitais), setores ligados à tecnologia de fala, patologia de fala e órgãos públicos como 
secretarias de educação e cultura e FUNAI. As áreas acadêmico-universitárias 
privilegiadas serão as seguintes: 
 - setores vinculados a bibliotecas, arquivos, centros de pesquisa, centros de 
documentação e museus 
- setores ligados à administração de pesquisa e projetos 
- setores de informática enquanto apoio a projetos acadêmicos 
  
O relatório final deve vir acompanhado de um parecer do supervisor de estágio da parte 
concedente. 
 

  
 
 
  



 

ANEXO I   –   Catálogo 2012 
 
 

18 - Linguística - Currículo Pleno 

Núcleo Comum ao Curso:  
HL052 Psicolinguística  
HL053 Neurolinguística  
HL111 Introdução aos Estudos da Linguagem I  
HL120 Linguagem e Investigação em Ciências Humanas  
HL125 Teoria Gramatical I  
HL130 Introdução à Formalização para Análise Linguística  
HL143 Latim I  
HL221 Fonética e Fonologia  
HL225 Teoria Gramatical II  
HL260 Sociolinguística  
HL320 Gramática I  
HL321 Fonética Experimental  
HL330 Semântica Formal  
HL445 Linguística Românica  
HL481 Línguas Indígenas I  
HL521 Modelos de Análise Fonológica  
HL524 Semântica da Enunciação  
HL531 Semântica e Pragmática  
HL532 Linguística Textual  
HL533 História das Ideias Linguísticas  
HL545 Linguística Histórica do Português I  
HL550 Aquisição da Linguagem  
HL624 Lexicologia e Lexicografia  
HL631 Linguagem e Processos Cognitivos  
HL645 Linguística Histórica do Português II  
HL832 Análise do Discurso  
HL901 Estudos Monográficos I  
HL902 Estudos Monográficos II  
HL903 Estudos Monográficos III  
TL118 Textos em Teoria, Crítica e História Literária I  
TL222 Pesquisa XII: Historiografia Literária I  
 
 
 
Disciplinas Eletivas 
30 créditos dentre: 
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp  
 
 
 
 
 
 



 

Opções por Língua Estrangeira: 
 
 

Inglês Francês Alemão Espanhol 
 

Italiano 

LA112 Inglês I 
 

LA113 Francês I 
 

LA114 Alemão I 
 

LA119 Espanhol I 
 

LA118 Italiano I 
 

LA212 Inglês II 
 

LA213 Francês II 
 

LA214 Alemão II 
 

LA219 Espanhol II 
 

LA218 Italiano II 
 

LA312 Inglês III 
 

LA313 Francês III 
 

LA314 Alemão III 
 

LA319 Espanhol III 
 

LA318 Italiano III 
 

LA412 Inglês IV 
 

LA413 Francês IV 
 

LA414 Alemão IV 
 

LA419 Espanhol IV 
 

LA418 Italiano IV 
 

 
 
 
Ementas das Disciplinas:  
 
HL052 - Psicolinguística  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Problemas epistemológicos da psicologia da linguagem. A Psicolinguística 
nas suas relações com outras disciplinas recentes que abordam as relações entre mente e 
linguagem. Bases biológicas da linguagem. Cérebro e mente: os debates atuais e suas 
implicações para o campo. O papel da linguagem nas atividades mentais: percepção, 
atenção, memória, solução de problemas, a leitura e escrita. A organização mental e/ou 
comportamental do conhecimento linguístico. 
 
 
 
HL053 - Neurolinguística  

OF:S-5 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: A disciplina pretende desenvolver os seguintes aspectos: a)histórico do 
nascimento da Neurolinguística e suas implicações para as relações entre a Linguística, 
as Neurociências e outros domínios do estudo da cognição humana; b)aspectos 
biológicos e socioculturais do funcionamento cerebral e da linguagem; c)discussão em 
torno das relações entre o normal e o patológico nos estudos da linguagem; d)análise do 
método clínico e de procedimentos avaliativos relativos à linguagem; e)teorização 
linguística das afasias e outras patologias linguístico-cognitivas; f)a relação entre 
oralidade e escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HL111 - Introdução aos Estudos da Linguagem I  

OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Visão geral do Fenômeno da linguagem e de seus métodos de investigação 
científica, considerando temas como: Linguagem e sociedade, linguagem e línguas 
naturais, a língua como objeto de estudo, o problema do objeto e do método, áreas da 
linguística, a linguística e outras ciências. Apresentação e problematização de fatos de 
linguagem pertinentes para as teorias linguísticas. 
 
 
 
HL120 - Linguagem e Investigação em Ciências Humanas  

OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Estudo das diferentes teorias do social na história, assim como do que é fato 
social, visando à perspectiva dos estudos da linguagem. 
 
 
 
HL125 - Teoria Gramatical I  

OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: HL320/ HL220  

Ementa: Estudo das relações gramaticais sob a perspectiva da sintaxe gerativa: A 
linguagem como sistema de representação mental. Estrutura de constituintes. Níveis de 
representação. Papéis temáticos. Movimento de categorias. Caso. Categorias vazias. 
Ligação. Controle e alçamento. 
 
 
 
HL130 - Introdução à Formalização para Análise Linguística  

OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Noções de cálculo e probabilidade para análise linguística. Noções de 
Estatística Básica, Estatística Descritiva e Inferencial voltada para a análise de dados de 
língua. Noções de Teoria de Conjuntos, Lógica, algoritmos e linguagens formais 
apresentadas como iniciação à Linguística Computacional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

HL143 - Latim I  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Introdução ao estudo da palavra latina (em especial, do nome e do verbo 
latinos e suas particularidades morfossintáticas) e da literatura e civilização romanas. 
Tradução comentada de trechos adaptados da Aulularia de Plauto. Noções de história do 
latim e de latim vulgar. (Seções 1A-1D do método: Reading Latin, Cambridge Un. 
Press.) 
 
 
 
HL221 - Fonética e Fonologia  

OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Os aspectos fônicos da linguagem; a produção da fala; aparelho fonador; 
processos aerodinâmicos, fonatórios e articulatórios; modos e pontos de articulação; 
consoantes e vogais; articulações secundárias; a sílaba; a prosódia do ritmo e da 
entoação; prática de produção, reconhecimento e transcrição dos sons da linguagem; a 
organização dos sons da fala em sistemas fonológicos; fonema, alofone, arquifonema: 
as noções de oposição, contraste, distribuição complementar, neutralização; traços 
distintivos; processos e representações fonológicas; prática de análise fonológica. 
 
 
 
HL225 - Teoria Gramatical II  

OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: HL125  

Ementa: Fatos gramaticais na interface entre morfologia, sintaxe e semântica: 
Concordância. Alternâncias sintáticas e propriedades morfológicas. Processos 
morfológicos sintaticamente condicionados. Fatos sintáticos e composição de sentido. A 
noção de "caso" nos domínios morfológico, sintático e semântico. A interface entre 
gramática e discurso: ordem de constituintes e estrutura informacional. Tipologia 
linguística e propriedades gramaticais. 
 
 
 
HL260 - Sociolinguística  

OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: O campo da sociolinguística: histórico e constituição. Conceitos teóricos 
principais: variação e mudança; variedades linguísticas - variedades sociais e regionais; 
variedades padrão e não padrão; mudança linguística. Temas de interesse; bilinguismo, 
plurilinguismo, línguas veiculares; pidgins e crioulos; planejamento linguístico; atitudes 



 

e comportamentos linguísticos. Contribuições da sociolinguística para o ensino de 
língua materna. 
 
HL320 - Gramática I  

OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Níveis de análise gramatical. Revisão crítica de conceitos e definições da 
Gramática Tradicional. Classes de palavras e funções sintáticas: critérios de 
classificação e comparação de nomenclaturas. Análise e representação de períodos 
simples e compostos. 
 
 
 
HL321 - Fonética Experimental  

OF:S-1 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: HL221  

Ementa: Observação, experimento e medida. Instrumentos de medida em Fonética. O 
papel da Fonética Acústica para tornar a fala acessível à mensuração. Elementos de 
Fonética Acústica: onda sonora, espectro. A teoria fonte-filtro da produção da fala. 
Principais características acústicas das vogais. Principais características acústicas das 
consoantes. Acústica dos traços prosódicos. O papel das pistas acústicas na percepção 
de fala. Aspectos cognitivos e linguísticos da percepção de fala. 
 
 
 
HL330 - Semântica Formal  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: No curso serão ilustrados, a partir de tratamentos clássicos, os conceitos 
fundamentais de uma teoria formal da significação: a distinção entre sentido, referência 
e aspectos psicológicos; a composicionalidade do sentido em função da sintaxe; a 
utilidade de noções como predicado, argumento, variável, quantificadores, eventos. 
Serão exploradas as implicações e as limitações de um tratamento semântico-formal dos 
enunciados. 
 
 
 
HL445 - Linguística Românica  

OF:S-2 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: O método histórico-comparativo e a filosofia clássica. O latim vulgar: sua 
formação, estrutura, expansão e dialetação. Aspectos gerais da formação e consolidação 
das línguas românicas. 



 

HL481 - Línguas Indígenas I  

OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Línguas Indígenas faladas no Brasil: critérios de classificação e sua 
distribuição. Demografia. Principais características fonológicas e gramaticais de línguas 
selecionadas. Teoria e Métodos de trabalho de Campo para o estudo de línguas 
indígenas. 
 
 
 
HL521 - Modelos de Análise Fonológica  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: HL221  

Ementa: Pressupostos teóricos e metodologia de investigação e análise fonológica. 
Modelos estruturalistas e gerativistas de análise fonológica; fonologias lineares e não 
lineares; noções básicas de fonologia autossegmental, lexical, métrica e prosódica; a 
caracterização dos segmentos: geometrias de traços, subespecificação; representações, 
regras, restrições; otimidade e harmonia em fonologia. 
 
 
 
HL524 - Semântica da Enunciação  

OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: O objetivo do curso é apresentar os conceitos fundamentais de uma semântica 
enunciativa a partir de uma discussão geral sobre o significado. Espaço de enunciação: 
línguas e falantes. As divisões do sujeito, processo de subjetivação. Procedimentos 
enunciativos: reescrituração e articulação. As articulações enunciativas no SN; a 
articulação de predicação; enunciação e implicitação; enunciação e relações apositivas. 
Enunciação e textualidade; as reescriturações. Sentido, referência e designação. 
 
 
 
HL531 - Semântica e Pragmática  

OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Estudo do significado nas diferentes abordagens da Semântica e da 
Pragmática. O significado e sua relação com a língua, o mundo, o falante, o 
acontecimento e o uso em contexto. Significado lexical e relações de sentido (sinomínia, 
homonímia, polissemia, antonímia e hiperonímia). Dêixis e subjetividade na linguagem. 
Significação dos enunciados: pressuposição, negação, a argumentação e os conectores e 
operadores argumentativos. Significação e uso da linguagem: performatividade, atos de 
fala, implicaturas conversacionais. 
 



 

 
HL532 - Linguística Textual  

OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Processos e estratégias de organização textual e sua atuação na construção do 
sentido. 
 
 
 
HL533 - História das Ideias Linguísticas  

OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Estudo de procedimentos e conceitos na constituição e circulação do saber 
linguístico, importantes para a compreensão da Linguística como ciência e de sua 
relação com outras disciplinas do Conhecimento. Discussão de processos e instrumentos 
de gramatização, especificamente gramáticas e dicionários. Os colégios e seu papel na 
construção da língua nacional. 
 
 
 
HL545 - Linguística Histórica do Português I  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: A formação histórica da língua portuguesa - elementos de fonologia, 
morfologia e sintaxe do português arcáico - panorama da evolução da língua depois do 
século XVI, em Portugal e no Brasil - a questão da periodização. 
 
 
 
HL550 - Aquisição da Linguagem  

OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Fundamentos teóricos e metodológicos da investigação psicolinguística, com 
ênfase especial no processo de aquisição da língua materna. Aspectos estruturais da 
aquisição da linguagem oral e da linguagem escrita. Descrição de alguns fenômenos da 
aquisição do português como língua materna. 
 
HL624 - Lexicologia e Lexicografia  

OF:S-2 T:002 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Noções básicas de lexicologia: problemas de definição lexical. Léxico e 
dicionário. 



 

HL631 - Linguagem e Processos Cognitivos  

OF:S-2 T:002 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Processos cognitivos subjacentes à linguagem no contexto das ciências 
cognitivas: arquitetura mental e representação da linguagem. Processamento lexical e 
parsing; processamento de texto. Modelamento computacional. 
 
 
 
HL645 - Linguística Histórica do Português II  

OF:S-2 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Estudo da história da língua portuguesa em Portugal e no Brasil, com enfoque 
no período posterior ao séc. XVI, a partir da leitura e análise de textos não 
modernizados. 
 
 
 
HL832 - Análise do Discurso  

OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: Não há  

Ementa: Análise linguística e análise discursiva. Análise do Discurso e Pragmática. 
Enunciação. Condições de produção, história, ideologia. A questão da subjetividade. A 
questão do sentido e a da leitura. Metodologias de análise. Discurso e gêneros textuais. 
Intertextualidade e interdiscursividade. 
 
 
 
 
HL901 - Estudos Monográficos I  

OF:S-5 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: AA200  

Ementa: Tema de pesquisa a ser desenvolvido individualmente pelo aluno, sob 
orientação de um professor. 
 
 
 
HL902 - Estudos Monográficos II  

OF:S-5 T:000 P:010 L:000 O:004 D:000 HS:014 SL:000 C:014 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: AA200  

Ementa: Tema de pesquisa a ser desenvolvido individualmente pelo aluno, sob 
orientação de um professor. 



 

HL903 - Estudos Monográficos III  

OF:S-5 T:000 P:010 L:000 O:004 D:000 HS:014 SL:000 C:014 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: AA200  

Ementa: Tema de pesquisa a ser desenvolvido individualmente pelo aluno sob 
orientação de um professor, com elaboração de monografia. 
 
 


