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Ementa 

Tendo em vista a facilitação da análise genérica ou textual de diferentes tipos de textos 
(orais ou escritos), e tendo em vista o número de pessoas que se dedica a esse tipo de 
tarefa, este curso se dedicará a discutir instrumentos e metodologias que facilitem o 
levantamento e análise de questões que auxiliem o trabalho dos alunos quer de análises 
em suas teses e dissertações quer de ensino. A teoria de partida para análise será a 
Linguística Sistêmico Funcional que, na medida dos interesses, será 
relacionada às teorias seguidas pelos alunos. 

A análise pode ser conduzida sobre diferentes quantidades de textos dependendo do 
trabalho do aluno e poderá enfocar, desde características lexicais a textuais, envolvendo 
avaliação de contexto de cultura ou de situação; portanto procurando  entender as 
características quer estruturais quer semanticas ou sociais (emissor/receptor; contexto de 
situação ou de cultura). 

 

Nota: os alunos poderão fazer as análises na teoria que lhes interessar e 
discutiremos as características de cada teoria mostrando semelhanças e 
diferenças; os textos usados para estudo podem ser os de cada aluno; os que não 

os tiverem poderão usar os fornecidos. 
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