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Disciplina Ementa Professor(a) Dia Horário

PGL  203  –  Teorias  da
Leitura 
(eletiva para todas as Linhas)

Leitura e conhecimento: a construção social do sentido.
Semiologia  da  leitura.  Processos  cognitivos  na  leitura.
Teoria da estética da recepção. O leitor no Brasil.

Alex Beigui
Cavalcante

2ª feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  101  –  Memória,
Arquivo e  Representação 
(Obrigatória para a Linha 1)

Memória e construção do passado. Museus, monumentos
e  arquivos.  Dimensões  discursivas  e  semióticas  da
linguagem. Oralidade e escritura.

Alexandre Agnolon

3ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  201  –  Produção  e
Recepção Textual  
(Obrigatória para a Linha 2)

Condições  de  produção  e  recepção  do  texto/discurso;
concepções de autor, autoria, leitor e leitura; noções de
texto/discurso, textualidade e processos de textualização;
gêneros  discursivos  e  esferas  sociais  da  atividade
humana; estratégias retórico-discursivas; discurso, poder
e  empoderamento;  ideologia  e  efeito  de  sentido;
produção e recepção política, artística e literária.

Paulo Henrique
Mendes

PGL  301  –  Introdução  à
Linguística Aplicada
(Obrigatória para a Linha 3)

Princípios acerca da linguística aplicada abarcando suas
vertentes no campo teórico-metodológico; articulação da
linguística aplicada com demais abordagens existentes no
campo dos estudos da linguagem.

Rómina Laranjeira

PGL  110  –  Tópicos  de
Literatura e Cultura
(eletiva para todas as Linhas)

Relações entre literatura, cultura e sociedade. O campo
literário e suas interfaces com outros campos e sistemas
semióticos. Identidade, alteridade e diversidade cultural.
Memória, tradição e invenção.

Jacyntho Lins
Brandão 4ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a
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PGL  202  –  Teoria  da
Tradução 
(eletiva para todas as Linhas)

Tradução:  processo,  produto  e  função.  Especificidades
culturais, históricas e ideológicas da tradução. Percursos
históricos  e  epistemológicos  da  tradução,  sua
contextualização e desenvolvimento. Abordagens críticas
e avaliações analíticas da atividade tradutória.

José Luiz Vila Real

5ª feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL  310  –  Literatura  e
Educação
(eletiva para todas as linhas)

Interface entre os campos da literatura e da educação e
seus atravessamentos ideológicos e econômicos. História
das  práticas  de  leitura  literária.  Formação  do  leitor:
aspectos  teóricos  e  práticos  da  educação  literária.
Literatura e espaços escolares: metodologias de ensino,
políticas  públicas,  currículos  e  materiais  didáticos.  A
experiência literária na sociedade contemporânea.

Rodrigo Machado

PGL 304 – Letramentos
(eletiva para todas as linhas)

Diferentes  tipos  de  letramento  e  seus   impactos  nos
meios escolares e não-escolares.    Leandra Batista

6ª. feira

Das 14h00h às
18h00

Aulas síncronas ou
assíncronas, a
critério do/a
Professor/a

PGL 112 – Escritas de Si
(eletiva para todas as linhas)

Estudo  de  obras  literárias  em  que  a  memória  exerce
papel  estruturador.  Aspectos  da  memória  cultural  em
narrativas,  poemas,  biografias  e  "escritas  do  eu"
(autobiografias,  memórias  pessoais,  diários,  auto-
retratos). Significado e função poética da memória.

Mônica Gama

Estudos Especiais 1
PGL 001 Orientador (a) ----- -------
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