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Pós-Graduação em Linguística

Doutorado

Carga horária mínima: 720 horas

Disciplinas Obrigatórias
LEF800 - tipologia de línguas naturais
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Universais e diversidade tipológica de em línguas naturais. Noções básicas de análise tipológica. Parâmetros de tipologia fonológica, morfológica e sintática. Categorias lexicais e gramaticais. Sistemas de marcação. Contribuições da tipologia às
teorias formais e à linguística descritiva. Prática de análise e descrição de dados e
normas de apresentação.

LEF801 - história do pensamento linguístico
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Antiguidade Clássica: o conceito do termo gramática. Proposta de escrita alfabética e
análise fonética e fonológica. A palavra. Os estudos etimológicos. A sentença e suas
partes. Idade Média: a gramaticografia européia. Renascimento: latim e vernáculos
da Europa. A descoberta de línguas do Novo Mundo e do Oriente. Idade Moderna: as enciclopédias. A acumulação de dados linguísticos. Idade Contemporânea: o
comparativismo. Os Neogramáticos. Os estudos linguísticos a partir do século XX.

LEF802 - leitura orientada I doutorado
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Leitura supervisionada de textos relevantes para o desenvolvimento da tese e/ou
reajustes no projeto de pesquisa.

LEF803 - leitura orientada II doutorado
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Leitura supervisionada de textos relevantes para o desenvolvimento da tese e/ou
reajustes no projeto de pesquisa.
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Disciplinas Obrigatórias
LEF804 - leitura orientada III doutorado
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Leitura supervisionada de textos relevantes para o desenvolvimento da tese e/ou
reajustes no projeto de pesquisa.

LEF805 - pesquisa linguística

créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação
Elaboração do trabalho de conclusão da pesquisa e redação da tese.

LEF806 - pesquisa linguística complementar i
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Elaboração do trabalho de conclusão da pesquisa e redação da tese. A ser cursada
apenas nos casos de prorrogação de prazo.

LEF807 - pesquisa linguística complementar iI
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Elaboração do trabalho de conclusão da pesquisa e redação da tese. A ser cursada
apenas nos casos de prorrogação de prazo.
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Disciplinas de Formação Profissional
LEF810 - estágio docência I doutorado
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Estágio supervisionado em turmas da disciplina Linguística, na graduação.

LEF811 - estágio docência Ii doutorado
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Estágio supervisionado em turmas da disciplina Linguística, na graduação.

LEF812 - estruturação da pesquisa
créditos: 2 | CHT: 30 | Modalidade: orientação

Etapas referentes à obtenção de dados para os diversos tipos de pesquisa, tais
como coleta de dados linguísticos in situ, planejamento, aplicação e análise de
experimento; preparação de análise com metodologia quantitativa; entrevistas; observação participante; edição de textos antigos;estudo de caso; estudo longitudiinal.
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Disciplinas de Formação Geral
LEF820 - fundamentos da fonética
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Aparelho fonador e mecanismos da fala. Alfabetos fonéticos. Critérios de classificação. Bases fonéticas para teoria dos traços. Elementos de fonética acústica e de
percepção da fala.

LEF821 - fonética - teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Elementos de fonética acústica e de percepção da fala. Análise acústica segmental,
critérios e ferramentas de segmentação. Medindo freqüência fundamental e formantes. Medindo intensidade e duração. Correlações entre dados acústicos e articulatórios. Analise acústica das consoantes: modos e lugares de articulação, transições, voice onset time (VOT), critérios de segmentação. Análise acústica das vogais:
contexto, pontos de medida, aplicando análise formântica, interação entre variação
vocálica e qualidade de voz. Alfabetos fonéticos, relação entre ortografia, fonética
e fonologia no nível segmental.

LEF822 - fonologia - teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Modelos multilineares em fonologia . A fonologia lexical. Fonologia autosegmental
e geometria de traços, teorias da sílaba e fonologia métrica: constituintes prosódicos, concepções de sílaba, pés métricos e tipos de acento; fenômenos de sândi
interno e externo na perspectiva da teoria métrica e da prosódia; o tratamento do
ritmo. Exemplos e exercícios a partir de um conjunto variado de línguas.
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Disciplinas de Formação Geral
LEF823 - fundamentos da morfologia
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Morfologia e léxico. Palavras: estrutura interna e critérios de definição. Tipologia de
morfemas (raiz, afixo, partícula, clítico). Processos morfológicos (afixação, modificação da raiz, reduplicação, serialização, composição). Processos de flexão e derivação. Categorias gramaticais de classes lexicais abertas e fechadas. Prática de análise
morfológica.

LEF824 - morfologia - teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Tipologia morfológica (índices de síntese, fusão e de marcação núcleo/dependente). Teoria morfológica e interfaces: morfofonologia (alomorfia, morfologia prosódica, palavra fonológica), morfossintaxe (expressão de relações gramaticais, estrutura
argumental/mudanças de valência, incorporação). Tendências genéticas e areais.

LEF825 - fundamentos de semântica formal
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Abordagens representacional, pragmático-social e denotacional. O programa fregeano. Teoria dos conjuntos. Predicados e lógica. Negação, coordenação, pressuposição, escopo e inferência. Semântica e Gramática Gerativa. Notação lambda
e tipos semânticos. Aplicação funcional e modificação de predicado. Descrições
definidas. Relações conservativas. Predicados verbais e advérbios. Movimentos sintáticos e escopo. Variáveis e ligação de variáveis. Quantificadores.
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Disciplinas de Formação Geral
LEF826 - estatística para linguística
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Análise Exploratória de Dados. Noções básicas de Probabilidade. Variáveis aleatórias e Distribuições de Probabilidades. Distribuições. Valores esperados. Teorema
central do limite. Distribuições amostrais. Estimação de parâmetros. Testes de Hipóteses (TH). Aplicações de TH: Comparação de tratamentos, teste t, ANOVA – teste
F, Teste de independência, Qui-quadrado, Modelos de Regressão Linear e Regressão Logística. Uso do software estatístico R.

LEF827 - tópicos especiais i

créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial
Disciplina de conteúdo variável, na dependência da especialidade do Professor
Visitante.

LEF828 - tópicos especiais ii

créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial
Disciplina de conteúdo variável, na dependência da especialidade do Professor
Visitante.

LEF829 - tópicos especiais iii

créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial
Disciplina de conteúdo variável, na dependência da especialidade do Professor
Visitante.
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Disciplinas Transversais
LEF830 - fonoestilos e variação dialetal
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Análise acústica e técnicas experimentais aplicadas ao estudo e descrição da qualidade vocal, da entoação e do ritmo. A descrição fonética da qualidade vocal: fatores
supralaríngeos, fonatórios e de tensão articulatória. Prosódia do ritmo e entoação,
freqüência e duração para a análise e reconhecimento de fonoestilos e variação dialetal. Entoação: principais modelos de análise e notação. Estudos rítmicos: relação
entre a duração e o acento, estudos das pausas em leitura e fala espontânea. Técnicas experimentais e modelos de análise acústica.

LEF831 - fonética e estudos de aspectos sociais e
discursivos da fala
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Sociofonética: o estudo da relação entre variação socialmente condicionada e os
modelos de produção e percepção de fala. A análise do discurso e a contribuição
da fonética. Aspectos suprasegmentais e discurso.

LEF832 - fonética, fonologia e aquisição de l1 e de l2
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Leituras e discussões sobre pesquisas realizadas no âmbito da aquisição de primeira
língua e segunda línguas, com foco em desenvolvimento fonológico. Exame dos
modos como determinados conjuntos de dados confrontam as teorias linguísticas.

LEF833 - contrastes teóricos em acesso lexical
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Apresentação e exame das principais hipóteses sobre o léxico mental. Percepção
e Reconhecimento da Palavra Falada. Modelos de Acesso Lexical. Contraste entre
teorias de Estrutura do léxico e modelos de representação e suas consequências.
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Disciplinas Transversais
LEF834 - paradigmas linguísticos e áreas de interface
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

As grandes revoluções paradigmáticas. A revolução estruturalista. O paradigma gerativista. Da língua I para a língua E. Visões sobre aquisição e a aprendizagem da
linguagem. Mudança e funcionalidade linguística. Oralidade e escrita. Discurso, interação e texto. Linguística e suas interfaces.

LEF835 - tópicos transversais em variação, aquisição e letramento
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Aquisição da linguagem e concepções de gramática. O papel de aspectos inatos e
do input. Aprendizagem e Literacia: mecanismos metacognitivos e estratégias de
mediação. Processos típicos e atípicos. Metodologia e análise de dados de produção espontânea e dados experimentais.

LEF836 - pragmática experimental
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

A realidade neuropsicológica da Pragmática. Processamento de fatores pragmáticos. O curso temporal do acesso aos subconhecimentos gramaticais. Verificação
experimental da atuação dos fatores contextuais e estruturais na compreensão on-line e off-line de frases. O curso temporal do processamento inferencial, das pressuposições e implicaturas conversacionais e escalares.

LEF837 - sintaxe experimental

créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial
Histórico da área. Representação e Processamento da Linguagem. Limites e alcances do método de julgamento de gramaticalidade. Metodologias experimentais
em Sintaxe. Estudos experimentais sobre a Teoria da Ligação, movimento sintático,
categorias vazias, estrutura argumental.
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Disciplinas Transversais
LEF838 - forma, função e processamento do foco
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Análises gerativistas e de base funcionalista das construções de foco. A periferia
esquerda da oração. Sintagma de Foco. O papel de fatores funcionais, discursivos
e pragmáticos. Tipologia das construções clivadas em Português. Estudos experimentais das construções de foco: métodos de priming, leitura automonitorada e
rastreamento ocular.

LEF839 - tópicos em contraste

créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial
Comparação de diferentes abordagens de uma mesma questão linguística.
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Disciplinas da Linha “Gramática na Teoria Gerativa”
LEF840 - sintaxe gerativa teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

O Projeto Minimalista. Níveis de representação e operações sintáticas. Estrutura
sintagmática, concatenação e movimento. Princípios de economia e condições de
localidade na derivação das sentenças. Checagem e valoração de traços. Movimento, fases, caso e concordância.

LEF841 - tópicos avançados em sintaxe gerativa
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

A computação linguística como interface entre os componentes articulatório-perceptual e conceptual-intencional. O mecanismo computacional mínimo: o pareamento entre traços não interpretáveis de morfemas funcionais e traços interpretáveis de morfemas substanciais.

LEF842 - problemas de análise em sintaxe gerativa
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

O Projeto Minimalista e o estudo de aspectos de gramática de línguas específicas,
com ênfase na comparação entre diferentes línguas. Uniformidade e seletividade de
traços formais sintáticos. Gramática Universal e parâmetros. Revisão do conceito de
parâmetros segundo o minimalismo.

LEF843 - tópicos avançados em morfologia
distribuída
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Desencontros entre recortes sintáticos nas sentenças e nas palavras. A interface entre
sintaxe e semântica: regras composicionais e contextos de leituras idiossincrásicas.
Sub-especificação de morfemas. Empobrecimento. Concordância e caso. Estrutura
argumental: contextos que predizem a composicionalidade e contextos favorecedores de saltos semânticos imprevisíveis por princípios de gramática.
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Disciplinas da Linha “Gramática na Teoria Gerativa”
LEF844 - tópicos avançados em semântica formal
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Classes acionais (aktionsart); argumentos do verbo e classes acionais. O argumento evento. Tempo, as nominalizações; Semântica Intensional. Modais. Verbos com
complemento sentencial.

Disciplina da Linha “Estudo das Línguas Indígenas”
LEF850 - fundamentos do estudo das línguas
indígenas
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Histórico da formação do campo de estudos sobre línguas indígenas no Brasil. Distribuição geográfica e classificação genética (troncos, famílias, línguas isoladas). Modelos de descrição e documentação. Aspectos da gramática de algumas línguas
indígenas e problemas de análise. A relação entre lingua(gem), cultura e sociedade:
universalismo e relativismo.

LEF851 - línguas indígenas teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Prática de análise de dados fonológicos, morfológicos e sintáticos de línguas indígenas à luz de diversas abordagens metodológicas e teóricas (descritiva, funcionalista, gerativa, tipológica, experimental, etc.). Estudos comparativos de determinados fenômenos em diferentes línguas.
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Disciplina da Linha “Estudo das Línguas Indígenas”
LEF852 - teorias formais e a contribuição das
línguas indígenas
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

A gramática como sistema cognitivo de representação do conhecimento linguístico. Princípios gramaticais universais e parâmetros específicos. Questões de análise
fonológica, morfológica e sintática no quadro de desenvolvimentos recentes em
teorias formais, em especial da teoria gerativa. Resultados e impacto teórico de
estudos de línguas indígenas.

LEF853 - tópicos avançados em análise de
línguas indígenas
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Modelos de descrição de línguas indígenas. Problemas de análise em fonologia,
morfologia e sintaxe. Línguas indígenas brasileiras e a linguística histórica. Contribuições de línguas indígenas para as teorias linguísticas. Diversidade e gramática
universal. Relações língua/cultura/sociedade: etnolinguística, abordagens cultural e
cognitiva. Formas da oralidade.

LEF854 - padrões sonoros das línguas naturais
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Estudo de padrões sonoros das línguas naturais com inclusão de análise fonética/
análise acústica e estudos de percepção. Estudo dos padrões sonoros de línguas
específicas.
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Disciplina da Linha “Estudo das Línguas Indígenas”
LEF855 - problemas de análise de línguas ou
famílias linguísticas específicas
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Estudo detalhado da estrutura gramatical de uma língua indígena particular específica ou de uma determinada família linguística no âmbito das línguas indígenas.
Investigação Comparação e análise crítica de teorias explicativas propostas na
literatura para explicar sobre os fenômenos observados.

LEF856 - tópicos avançados em historiografia da
linguística
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Aprofundamento de temas da Historiografia Linguística.

LEF857 - problemas no estudo da história do
pensamento linguístico
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Tipos de história do pensamento linguístico. História e Historiografia da Linguística.
A acessibilidade das fontes de períodos antigos: a letra, a língua, as variantes textuais, a metalinguagem. Justificativa para o estudo de gramáticas do passado.
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Disciplinas da Linha “Modelos funcionais baseados no uso”
LEF860 - tópicos avançados em teoria dos espaços
mentais
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Espaços Mentais. Mesclagem Conceptual. Espaço genérico. Espaço-mescla. Correspondência por identidade. Correspondência analógica. Mesclagens múltiplas.
Compressão e escala humana. Tipos de compressão.

LEF861 - tópicos avançados em linguística cognitiva
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Realismo Experiencialista. Semântica Cognitiva. Categorização e protótipos. Categorias radiais. Frames e Modelos Cognitivos Idealizados. Gramática Cognitiva. Processos figurativos: metáfora e metonímia.

LEF862 - tópicos avançados em gramática
de construções
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Princípios psicológicos relevantes da organização linguística. Motivação. Motivação
e laços de herança. Propriedades gerais de herança. Tipos de laços de herança. Herança múltipla. Mesclagem sintática.

LEF863 - tópicos avançados em gramaticalização
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Gramaticalização. Gramaticalização e lexicalização. Motivações da mudança. Processos metafóricos e metonímicos. Intersubjetividade nos processos de formação de elementos gramaticais. A questão da representação do processo de gramaticalizacao. A
questão da unidirecionalidade. Gramaticalização e gramática de construções.
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Disciplinas da Linha “Modelos funcionais baseados no uso”
LEF864 - tópicos avançados em análise do discurso
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Aprofundamento do quadro conceitual da AD. Filiações teórico-filosóficas das diferentes linhas de Análise do Discurso. Questões de língua e discurso. O continuum fala-escrita. Problemas e critérios para definição dos gêneros do discurso e
da noção de discurso. Métodos linguísticos e semióticos de análise da linguagem,
em sua expressão verbal e não-verbal. O reducionismo da linguagem não-verbal.
A recursividade e a discursividade da imagem em sua materialidade. Operadores
discursivos do texto não-verbal. Polifonia (o verbal) versus Policromia (o não-verbal).
A articulação dos planos significativos - verbal versus não verbal.

LEF865 - tópicos avançados em fonologia de uso
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Abordagem da fonologia nos Modelos Baseados no Uso. Níveis de representação.
O papel do léxico e sua organização. Representação, produção e processamento de
palavras numa abordagem multirepresentacional. Papel da percepção e da produção na aquisição fonológica.

LEF866 - gramática funcional teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Modelos funcionais de gramática. A ordem dos constituintes. A noção de transitividade.
Informatividade. Gramaticalização. Estabilidade e instabilidade semântica e sintática.

LEF867 - Problemas de análise no discurso/texto
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Discurso, texto, enunciado. Análise do discurso e Linguistica textual. Análise de gêneros:
concepções, dificuldades de categorização, segmentação. Superposições. Sequências
textuais. Tópico discursivo. Processos de referenciação na constituição de textos. Problemas de análise do português.
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Disciplinas da Linha “Linguagem, mente e cérebro”
LEF870 - tópicos avançados em neurolinguística
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Confronto entre as teorias linguísticas dos indivíduos normais e as teorias linguísticas dos indivíduos afásicos. Caracterização sintática do agramatismo. Traços conceptuais, traços linguísticos e realização morfológica desses traços em indivíduos
normais e afásicos.

LEF871 - tópicos avançados em psicolinguística
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Discussão aprofundada dos parâmetros neurológicos, psicológicos e cognitivos do
processamento lingüístico, com apresentação de diferentes abordagens teóricas.
As implicações de estudos psicolinguísticos para a teoria linguística e vice-versa.

LEF872 - tópicos avançados em processamento da
linguagem
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Processamento de frases. A natureza da relação entre sintaxe e percepção. O papel da sintaxe nos modelos de processamento de frases. Ambigüidade estrutural,
teoria da ligação mínima, o fenômeno do “garden-path”, dependências de longa
distância, a realidade psicológica de pronomes e categorias vazias. Curso temporal
e subespecificação na compreensão da linguagem.

LEF873 - tópicos avançados em neurociência da
linguagem
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Aspectos complexos da morfologia intralexical, fisiologia da cognição do acesso lexical, de expressões idiomáticas e das interfaces entre a sintaxe estrita e outros módulos cognitivos. Manipulação e análise dos ERPs: MMN, N125, P300, N400, P600.
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Disciplinas da Linha “Linguagem, mente e cérebro”
LEF874 - processamento psiconeurolinguístico
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Representação gramatical, processamento psicolinguístico, processamento neurolinguístico. O curso temporal dos processos linguísticos. Processamento visual,
auditivo, acesso lexical e análise sintática na compreensão da linguagem. Rastreamento ocular e Extração de Potenciais evocados.

LEF875 - neurolinguística teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Descrição de alterações da linguagem em decorrência de lesões neurológicas. Confronto entre as teorias linguísticas dos indivíduos normais e as teorias linguísticas
dos indivíduos afásicos.

LEF876 - processamento linguístico:
teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Tópicos avançados em Processamento Sintático. O acesso semântico e o acesso
prosódico no parsing sintático. O processamento minimalista: estudos recentes.
Métodos experimentais. Programa Psyscope: paradigmas de priming, decisão lexical, leitura automonitorada e julgamento imediato de gramaticalidade. Rastreamento ocular.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplinas da Linha “Linguagem, mente e cérebro”
LEF877 - fundamentos da neurociência
da linguagem
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Representação e processamento da linguagem no cérebro. Uso de técnicas eletromagnéticas e hemodinâmicas de aferição cerebral da cognição on-line. Manifestações neurofisiológicas das computações sintáticas: concatenações no âmbito da
palavra e da sentença.

LEF878 - tópicos avançados em biologia da linguagem
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Representação mental da linguagem, segundo as propostas chomskyanas. Correlatos neurológicos de processos linguísticos. A evolução da linguagem. A contribuição dos estudos de afasia para a compreensão da representação cerebral da
linguagem. A apropriação da biologia pela linguística. O problema da unificação.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplina da Linha “Tecnologia e Inovação em Linguística”
LEF880 - revoluções epistemológicas, tecnologia
e inovação
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Paradigmas e conceitos linguísticos e modelos matemáticos. As grandes revoluções
paradigmáticas. Continuidade e teoria do caos. Binariedade e alteridade. Determinante versus determinado e a teoria dos nós. Correlação, fatorização, probabilidade. Dialogismo e co-construção do conhecimento. Ciência e inovação tecnológica.

LEF881 - transdisciplinaridade, capacitação,
aplicabilidade
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Diálogo entre as Ciências. Teorias linguísticas e suas contribuições às áreas de Letras, Educação, Saúde e outras. Modelos de orientação formalista e funcionalista.
Comunidades discursivo-pragmáticas digitais e não digitais. O papel da tradição
gramatical. Capacitação profissional. Adequação às atividades fim.

LEF882 - tópicos avançados em tecnologia e
inovação em linguística i
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Aquisição e aprendizagem. Alfabetização e Letramento. Leitura e escrita na língua
materna e na linguagem matemática. Cálculo Mental e Cálculo Escrito. Relações
entre Linguagem e Matemática no processo de alfabetização e letramento. Fala
e escrita: influência dos usos linguísticos e das operações fundamentais. Políticas
afirmativas e implementação em populações minoritárias. Estratégias pedagógicas.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplina da Linha “Tecnologia e Inovação em Linguística”
LEF883 - tópicos avançados em tecnologia
em linguística ii
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Desenvolvimento da linguagem. Fala, leitura e escrita. Sujeitos típicos e atípicos.
Processos naturais e “erros”. Transtornos de linguagem e suas motivações. Experimentos de campo e análise de dados. Interferência e recursos clínicos.

LEF884 - linguagens e letramentos
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Letramentos: conceito. Letramento social e escolar. Linguagens: saberes intuitivos
e aprendidos. Oralidade e práticas letradas. Cálculo mental e formal. Níveis de letramento. Leitura e escrita. Tipos e natureza de escritas. Fases e processos de apropriação. Processos previsíveis, atitudes e preconceitos em relação às habilidades
linguísticas e matemáticas em diferentes graus de letramento. Alfabetização e Analfabeto funcional. Escolaridade regular e EJA. Mediação, interpretação e representação da linguagem.

LEF885 - línguas naturais e linguagens artificiais
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Multidisciplinaridade. Ciência, tecnologia e inovação. Linguagem matemática e língua materna. Modelos linguísticos e indexação temática. Software, produtividade e
sistematicidade. Redes sociais, Sociometria e Teoria de Graphos. Bibliometria. Interação, transmissão, acessibilidade e busca de informação. Tradução e avaliação. Envolvimento em ambiente online e off-line. Interação sala de aula e Ensino a Distância.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplina da Linha “Tecnologia e Inovação em Linguística”
LEF886 - tópicos avançados em linguística aplicada
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Tópicos avançados em linguística Aplicada e Psicolinguística Aplicada. Base linguística para o ensino de língua materna, educação e aplicação clínica na fonoaudiologia. Subsídios metodológicos para pesquisas voltadas para problemas de aprendizagem relacionados à linguagem.

LEF887 - implementação de programas de
estimulação linguística
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Apresentação e manipulação dos principais software de estimulação linguística e
suas interfaces com equipamentos de aferição de cognição on-line como EEG, Eye-tracker e ressonância magnética funcional. Construções de rotinas principais e subrotinas para uso dos software de estimulação.

LEF888 - tópicos avançados na extração,
processamento e interpretação de sinais
cerebrais linguísticos
créditos: 3 | CHT: 45 | Modalidade: presencial

Métodos de extração da eletricidade cortical. Processamento do sinal elétrico para
realçar características das formas dos potenciais elétricos (ERPs). Contraste entre métodos de promediação e análise de sinais individuais. Tipos de filtros e pacotes de
filtragem. Métodos de plotagem dos resultados. Principais métodos e pacotes estatísticos de avaliação dos resultados.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplina da Linha “Variação e Mudança Linguística”
LEF890 - fundamentos de sociolinguística
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Variação linguística. Gramática do indivíduo e gramática da comunidade de fala.
Mudança linguística. Tempo real e tempo aparente. Parâmetros estruturais e parâmetros sociais. Redes Sociais. Procedimentos metodológicos de coleta de dados e
análise da variação linguística.

LEF891 - sociolinguística: teoria e descrição
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Desenvolvimentos recentes em teoria sociolinguística. Interdependência entre teoria e metodologia. O problema da interpretação de resultados estatísticos. Explicações funcionalistas e explicações formais. Variação como processo e como representação. Análise quantitativa avançada.

LEF892 - tópicos avançados em sociolinguística i
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Processos de Formação de Variedades Linguísticas. Discussão e Análise de fenômenos de Diglossia, Code-switching, Bilinguismo, Multilinguismo, Pidgins e Crioulos.
Papel de crianças e adultos na transmissão de padrões de variação e mudança.

LEF893 - tópicos avançados em sociolinguistica ii
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Macro-sociolinguística. Genealogia das Línguas. Questões geográfica e social de
fronteiras entre variedades linguísticas. Comunidades de Fala. Política Linguística.
Identidade, Atitudes e Crenças. Documentação etno-cultural. Resistência e recuperação de línguas ameaçadas.
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Pós-Graduação em Linguística

Disciplina da Linha “Variação e Mudança Linguística”
LEF894 - problemas em análise em sociolinguística
créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial

Status da variação na gramática. Variação e Fonologia. Variação e Sintaxe. Variação
e Discurso. Variação e Aquisição. Variação e Percepção.

LEF895 - contato linguístico

créditos: 3 | CHT: 45| Modalidade: presencial
Dinâmica do contato linguístico: acomodação, koineização (koineization), bilinguismo, multilinguismo, pidgins e círculo pidgin-crioulo. Correlação entre estruturação
e função linguística.
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