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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LET09557
NOME DA DISCIPLINA: SEMINÁRIO AVANÇADO DE PESQUISA EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS

EMENTA:

Prática de pesquisa em Língua Portuguesa/Linguística. Elaboração de trabalho monográfico.

OBJETIVOS:
•
Conhecer os problemas teórico-metodológicos de pesquisa qualitativa e interpretativa.
•
Integrar análises qualitativas, quali-interpretativas e quantitativas em pesquisas linguísticas.
•
Conhecer os recursos etnográficos da pesquisa linguística com viés social.
•
Aplicar os princípios metodológicos da pesquisa científica na elaboração de uma investigação
linguística com vistas ao aprofundamento na produção de um trabalho de cunho monográfico.

CONTEÚDOS:
•
A pesquisa em linguística na atualidade: os rumos da pesquisa linguística e o avanço da prática
social em análises textuais e discursivas.
•
O que é fazer pesquisa em linguística e como fazer pesquisa em linguística.
•
Importância na escolha de um corpus linguístico para análise (descritiva, interpretativa, qualitativa,
quantitativa, etnográfica etc).
•
A pesquisa empírica em diferentes gêneros e as implicações teóricas
•
O(s) método(s) de pesquisa linguística
•
As escolhas metodológicas para a pesquisa: definição de um quadro teórico e de instrumentos
científicos para pesquisa na linguística.
•
Estrutura de um trabalho monográfico de acordo com as normas da ABNT

METODOLOGIA:
Leitura e discussão de textos teóricos relativos à ciência da linguagem e pesquisas nessa área, bem
como aos métodos e metodologias empregadas na pesquisa linguística. Exposição dialogada sobre os
textos teóricos e as pesquisas linguísticas atuais, elaboração e apresentação de trabalhos monográficos.

AVALIAÇÃO:
A avaliação será contínua: todas as etapas da disciplina serão acompanhadas pelo professor
(discussões teóricas, resenhas, seminários, cabendo ao aluno apresentar, no prazo estabelecido, uma
pesquisa monográfica que contemple os tópicos estudos na disciplina ou que vá além deles dentro de
uma das subáreas da linguística. Também podem ser aplicadas provas individuais sobre pesquisas em
linguística.
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