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Ementa 
 
Este curso enfocará a análise de gêneros presenciais ou virtuais em ação, quer ligados ao ensino 
ou a outras situações de interação social, orais, escritas ou multisemióticas. Trabalhará utilizando 
modelos funcionais, partindo de  linguística sistêmico funcional e aproveitando outras teorias 
funcionais  do interesse dos alunos. Parte do princípio de que as diferentes teorias funcionais 
partilham questões relacionadas a linguagem em contexto e, portanto, em situações de interação 
social , seja em grupos homogêneos ou em outras situações sociais de interesse dos alunos. Será 
um curso teórico-prático que pretende auxiliar os alunos a desenvolverem sua capacidade de 
análise crítica, de análise de contextos, ao mesmo tempo em que trabalham com seus dados de 
pesquisa. Auxiliará os alunos a delimitarem e desenvolverem suas pesquisas e a usarem 
instrumental computacional para melhor e mais rapidamente analisar seus dados. Aos alunos que 
ainda não tiverem coletado dados para suas dissertações ou teses  serão oferecidas orientações 
para sua delimitação e coleta. 
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