
DESCRIÇÕES DAS OPTATIVAS – DELEM

Área INGLÊS - ESTUDOS DA TRADUÇÃO
Código HE380
Nome da disciplina TRADUÇÃO DE FICÇÃO I
Horário Quintas-feiras -  10:30-12:30
Professor Janice Inês Nodari (nodari.janicei@gmail.com)

Programa resumido

Requisitos

Área Espanhol
Código HE 357
Nome da disciplina Introdução à Literatura Hispânica
Horário TER: 07h30-10h30
Professor Isabel Jasinski

Programa resumido

Requisitos Conhecimento básico de língua espanhola para leitura.

Área Espanhol
Código HE942
Nome da disciplina Prática Textual em Língua Espanhola I
Horário QUA: 13h30-16h30
Professor Marta López

Programa resumido

Requisitos ESPANHOL BÁSICO

Breve apanhado da produção literarária (gênero conto) no continente africano. Questões sobre (Neo)(Pós)colonialismo que 
interferem na produção e tradução da produção de escritores africanos. Tradução e autotradução. 
Não há requisitos formais. Os alunos, porém, precisam estar dispostos a realizar a tradução para a língua portuguesa de 
um conto de literatura africana escrito em língua estrangeira.

A disciplina pretende trabalhar com diferentes matrizes das literaturas em língua espanhola, visando delinear horizontes de 
constituição da subjetividade e da linguagem tanto na Espanha renascentista e barroca, quanto na América Hispânica em 
fases determinantes da sua história literária.  O parâmetro de relação dos diferentes contextos é a formação da identidade 
pela diferença, que busca estabelecer uma visão peculiar sobre o mundo e a expressão desse mundo.

A partir de conceitos teóricos relacionados com as competências da leitura e da escrita em LE e da análise de vários 
modelos, trata-se de desenvolver a compreensão leitora e a expressão escrita em língua espanhola através de diversos 
gêneros textuais, atentando para a importância dos aspectos linguísticos e extralinguísticos no desenvolvimento de uma 
comunicação efetiva e consciente.  



Área Espanhol
Código HE248
Nome da disciplina Literatura espanhola monográfica II
Horário Qua: 16h30 - 18h30
Professor Wagner Monteiro Pereira

Programa resumido

Requisitos Conhecimento básico de língua espanhola para leitura.

Área Espanhol
Código HE855
Nome da disciplina A Prosa Hispano-americana Contemporânea
Horário SAB: 09h30-12h30
Professor Isabel Jasinski

Programa resumido

Requisitos Conhecimento básico de língua espanhola para leitura.

Área Espanhol
Código HE1117
Nome da disciplina Literatura e Cultura Judaica I
Horário TER: 18h30-20h30 
Professor RODRIGO VASCONCELOS MACHADO

A disciplina pretende apresentar a prosa da Geração de 98 na Espanha, especialmente Miguel de Unamuno e Pío Baroja. 
Ao mesmo tempo, serão cotejados textos filosóficos que analisam sob diferentes vieses o problema da "Restauración" e da 
"Regeneración" e como isso é desenvolvido na literatura. Também serão traçados diferentes diálogos com a literatura 
hispano-americana e o trânsito entre a Espanha e suas ex-colônias na busca por uma "nova" identidade nacional na virada 
do século.

Em contraste com as estéticas tradicionais da Literatura Hispano-americana do século XX, a disciplina pretende refletir 
sobre a contemporaneidade de alguns escritores em prosa de diferentes países latino-americanos e sobre como as redes 
do literário contribuem para os processos de significação da sua poética. Sua trajetória é marcada pela mobilidade, que foi 
uma das características marcantes dos processos literários do continente no século XX. Porém, a configuração da 
mobilidade no século XXI adquire novas intensidades. A expressão artística dos deslocamentos em redes se manifesta 
como hibridez de palavras, imagens e meios nas obras de escritores que publicam em “cartoneras” ou editoras 
independentes, escrevem em blogs, misturando texto, imagem e performance, vivem em fronteiras ou em pontes aéreas. 
Ela se desenvolve em espaços descentralizados para muitos narradores, essa é a perspectiva de reflexão sobre a 
literatura contemporânea na América Latina a partir dos escritores Mario Bellatin (MX/PER), Maria Alzira Brum (MX/BR), 
Rey Andújar (EUA/DOM), Douglas Diegues (BR/PAR) e Dani Umpi (URU/ARG), relacionado ao tema da mobilidade 
espacial e interartes nas suas produções artísticas



Programa resumido

Requisitos NENHUM

Área FRANCÊS 
Código HE 130
Nome da disciplina Compreensão Escrita I 
Horário 18:30 Sexta-feira
Professor José Carlos Moreira

Programa resumido

Requisitos Noções de língua francesa, as aulas serão ministradas em francês e português e os textos em francês.

Área FRANCÊS 
Código HE129
Nome da disciplina Estudos Franceses I 
Horário QUA: 20h30-22h30 e SEX: 18h30-20h30
Professor Cláudia Helena Daher

Programa resumido

Requisitos HE124 ou comprovação de conhecimento de língua francesa em nível intermediário

Área FRANCÊS 
Código HE953
Nome da disciplina Teatro Europeu do pós-guerra
Horário 18:30-22:30 QUINTA-FEIRA
Professor Walter Lima Torres Neto

A LITERATURA JUDAICA é integrada por obras como a Bíblia Hebraica, תנא –TANAH – a Torá, as publicações místicas, a 
Cabala judaica, como o Zohar, e outros temas mais amplos, incluindo livros filosóficos, O guia dos Perplexos, de 
Maimônides; os Apócrifos; as epístolas judeu-helenas provenientes do Egito e de outras nações de língua grega; o saber 
dos rabinos, o qual atinge seu ápice na publicação monumental conhecida como Talmud; as produções literárias da era 
intitulada hispano-judaica [SEFARAD], que engloba interpretações de obras literárias e poemas, criadas nos idiomas 
hebraico e árabe; as criações do período Renascentista, o inicio da Moderna com a Haskalá, entre outros. TEMAS DE 
REFLEXÃO: Identidade, memória, resistência e resiliência, diáspora judaica, entre outros.

Apresentar a tipologia de um texto, verificar sua composição e a organização. Trabalhar a abordagem dos textos 
empregando estratégias de leitura e atividades próprias a cada tipo de texto. Reconhecer as marcas cronológicas em texto 
narrativo. Fazer a apreensão de julgamento de valor e propor um trabalho com enunciação.

A disciplina tem como objetivo apresentar aspectos da civilização francesa, englobando os âmbitos geográfico, histórico e 
cultural. Ao longo do semestre estes aspectos serão abordados e discutidos a partir de diferentes suportes como músicas, 
filmes, poemas, artigos e outros documentos. Os materiais de suporte serão apresentados em língua francesa. 



Programa resumido

Requisitos Não há!

Área Letras Francês
Código HE 133
Nome da disciplina Produção Escrita II em Francês Língua Estrangeira
Horário 2ª 18h30 – 20h30
Professor Carmem L. Druciak

Programa resumido

Requisitos HE 132

Área FRANCÊS 
Código HE144
Nome da disciplina Língua  Francesa VI 
Horário 4a 20h30- 22h30 e 6a 18h30-20h30
Professor Nathalie A.M. Dessartre

Programa resumido

Requisitos HE 124

Área Letras Francês
Código HE 265
Nome da disciplina Tradução literária em Francês
Horário 2ª 20h30 – 22h30
Professor Carmem L. Druciak

Programa resumido

Requisitos HE 124

Estudo das obras de um autor, ou estudo de uma seleção de obras de autores representativos do Teatro do pós-guerra 
europeu. Estudo dos principais expoentes da dramaturgia do pós-guerra na Europa Ocidental. Sartre; Camus; Beckett; 
Ionesco; Genet; Pinter; Dürrenmatt; Arrabal, entre ouros. Estudo da cultura e da prática teatral europeia ao término da II 
GM. Relação entre este período e o período relativo ao teatro brasileiro moderno entre os anos 1940 e 1950.

As aulas terão por objetivo levar o aluno à uma prática da produção escrita em língua francesa que aborde tipos textuais 
como por exemplo, textos argumentativos, textos críticos, resumos, resenhas e textos narrativos longos.

A disciplina visa a um estudo aprofundado sobre a língua francesa, em seus aspectos comunicativos, linguísticos e 
culturais. O trabalho primará pelo uso de documentos produzidos em diferentes países francófonos, que propiciem 
discussões acerca dos tipos de discurso e de produção, e que permitam contemplar, ao longo do semestre, as habilidades 
de produção e de expressão (escritas e orais) em língua francesa.

Breve incursão na história da tradução na França (século XVII - XX);
Abordagem dos principais pressupostos teóricos dos estudos da Tradução: tradução segundo o senso comum; 
equivalência X correspondência; tradução de ficção X tradução de poesia; dicotomia entre forma e sentido; etc.
Levar o aluno à prática de tradução refletida de textos literários em língua francesa.



Área INGLÊS
Código HE893
Nome da disciplina Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira
Horário SEG: 07h30-10h30
Professor Francisco

Programa resumido

Requisitos Não tem.

Área Língua Inglesa
Código HE286
Nome da disciplina Língua Inglesa Escrita V
Horário Terças, 18:30-21:30
Professor Eduardo H. Diniz de Figueiredo

Programa resumido

Requisitos

Área INGLÊS – LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA
Código HE319
Nome da disciplina
Horário Terça-feira das 18:30 às 21:30 (disciplina de 45 horas)
Professor Luci Maria Dias Collin           (collinluci@gmail.com)

Programa resumido

Requisitos

Área INGLÊS – LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

Breve histórico do desenvolvimento da linguística aplicada nas últimas décadas.
Conceituação de linguística aplicada, língua, língua estrangeira, língua adicional, ensino de línguas, educação e termos 
relacionados. 
Visão geral de tópicos de pesquisa em Linguística Aplicada voltadas aos diferentes contextos de ensino/ aprendizagem de 
língua estrangeira. 
Introdução aos estudos sobre identidade e língua estrangeira. 

Fundamentos da escrita científica em língua inglesa;
Produção e revisão de textos científicos em língua inglesa;
Auxílio a escritores de textos científicos em língua inglesa. 
Ter concluído Escrita III (alunos de Letras-Inglês). Alunos de outros setores que tenham nível equivalente a Escrita III (nível 
B2) em inglês, também poderão se matricular na disciplina.

FICÇÃO DE LÍNGUA INGLESA –  J. JOYCE, V. WOOLF, W. FAULKNER

Estudo de três romancistas modernos de língua inglesa, com leitura e análise de suas obras: Retrato do artista quando 
jovem, do irlandês James Joyce; Passeio ao Farol, da inglesa Virginia Woolf e O som e a fúria, do norte-americano William 
Faulkner.
Não tem pré-requisitos. Disciplina ministrada em português, com textos no original (para alunos proficientes em inglês) e 
em tradução para o português (para alunos que não dominem o idioma inglês).



Código HE321
Nome da disciplina
Horário Terça-feira das 07:30 às 10:30 (disciplina de 45 horas)
Professor Luci Maria Dias Collin           (collinluci@gmail.com)

Programa resumido

Requisitos

Área INGLÊS
Código HE303
Nome da disciplina Gramática da Língua Inglesa II
Horário TER: 07h30-10h30 SEX: 09h30-10h30
Professor Alessandra

Programa resumido

Requisitos NÃO HÁ

Área INGLÊS
Código HE303
Nome da disciplina Gramática da Língua Inglesa II
Horário SEG: 20h30-22h30 QUA: 20h30-22h30
Professor Ane Cibele

Programa resumido

Requisitos NÃO HÁ

Área INGLÊS - LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA
Código HE886
Nome da disciplina
Horário Sábado das 09:30 as 12.30 (disciplina de 45 horas)
Professor Klaus F. W. Eggensperger     (klausegge@gmail.com)

Programa resumido

POESIA DE LÍNGUA INGLESA –  Poetas da Geração Beat  

Contextualização e estudo da produção poética da Geração Beat, com ênfase em nomes como Allen Ginsberg, Diane di 
Prima, Elise Cowen e Gary Snyder, entre outros. 
Não tem pré-requisitos. Disciplina ministrada em português, com textos no original (para alunos proficientes em inglês) e 
em tradução para o português (para alunos que não dominem o idioma inglês).

Desenvolvimento do conhecimento léxico-gramatical da língua inglesa para o ensino.
Objetivo de (re)ver aspectos gramaticais do inglês.
Estudo sistematizado de aspectos complexos do inglês com foco na comunicação, expressão e uso da língua.

Desenvolvimento do conhecimento léxico-gramatical da língua inglesa para o ensino.
Objetivo de (re)ver aspectos gramaticais do inglês.
Estudo sistematizado de aspectos complexos do inglês com foco na comunicação, expressão e uso da língua.

Tendências do pensamento crítico contemporâneo - Ecoliteratura e ecocinema

Introdução aos estudos ecocríticos contemporâneos. Ecoficção e não-ficção (nature writing). Gêneros literários e 
audiovisuais como ecopoesia, ecothriller, eco short-story, eco short film; autores como Margaret Atwood, Ursula Le Guin, 
Jeff Vandermeer, entre outros.



Requisitos

Área INGLÊS
Código HE292
Nome da disciplina Tradução Tecno-Cientifica da Língua Inglesa I
Horário QUI:14h00-18h00
Professor Ron

Programa resumido

Requisitos HE284 (Língua Inglesa Escrita III)

Área ITALIANO
Código HE095
Nome da disciplina A DIVINA COMÉDIA - em italiano
Horário 5ª-feiras das 09h30 às 12h30
Professor Ernani

Programa resumido

Requisitos

Área ITALIANO
Código HE095
Nome da disciplina A DIVINA COMÉDIA - em português
Horário 6ª-feiras, das 14h30 às 17h30
Professor Ernani

Programa resumido

Requisitos Não há. 

Área ITALIANO
Código HE096

Não tem pré-requisitos. Disciplina ministrada em português, com textos no original inglês, parcialmente traduzidos para o 
português.

Até o final da disciplina, o(a) aluno(a) se mostrará capaz de produzir uma versão em inglês de um artigo científico escrito 
originalmente em português usando diversas ferramentas que ele(a) aprenderá a usar ao longo do semestre, tais como 
software de análise de corpus e memórias de tradução. Aspectos tanto teóricos como práticos da Tradução Técno-
Científica serão abordados, inclusive eventualmente articulando esses aspectos com as atividades do Centro de 
Assessoria de Publicação Acadêmica (CAPA) da UFPR.  Alunos com bom desempenho durante a disciplina ganharão 
certificação internacional no uso de software especializado de tradução.

Introdução ao cenário trecentesco italiano; leitura, análise e discussão de aspectos poéticos, linguísticos, sociais e culturais 
dos cantos da primeira cântica, o INFERNO, da Divina Comédia, de Dante Alighieri.
HE082 ou comprovação de domínio de língua italiana em nível intermediário, pois A DISCIPLINA SERÁ DADA EM 
ITALIANO E NESSA LÍNGUA DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEMINÁRIOS E TRABALHOS ESCRITOS.

Introdução ao cenário trecentesco italiano; leitura, análise e discussão de aspectos poéticos, linguísticos, sociais e culturais 
dos cantos da primeira cântica, o INFERNO, da Divina Comédia, de Dante Alighieri.



Nome da disciplina Linguagens Setoriais em Língua Italiana I
Horário SEGUNDA-FEIRA, 08:30 às10:30 (1º semestre de 2019)
Professora LUCIANA LANHI BALTHAZAR 

Programa resumido

Requisitos HE082

Área ITALIANO
Código HE112
Nome da disciplina LITERATURA ITALIANA E CINEMA I (ministrada em português)
Horário QUINTA-FEIRA, 14h30-17h30 (1º semestre de 2019)
Professor GERSON CARVALHO

Programa resumido

Requisitos Não há. São aceitos alunos de licenciatura ou bacharelado de qualquer habilitação do Curso de Letras.

Na fase inicial será feita uma parte teórica com a definição de linguagem setorial, o papel do professor e do aluno no 
ensino de língua setorial e o objetivo desse tipo de ensino. Em seguida, serão utilizados textos de algumas áreas 
específicas (jurídica, comercial, da arte e da culinária) para identificação e análise de cada linguagem setorial. A última 
parte da disciplina pretende desenvolver unidades didáticas nas linguagens setoriais já citadas.

Reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre literatura e cinema. Produção cinematográfica baseada ou inspirada em 
obras literárias e autores da literatura italiana.                                                        1) BOCCACCIO: Cinco novelas, na 
seguinte ordem: (1º) Décimo dia, quarta novela; (2º) Oitavo dia, terceira novela; (3º) Quarto dia, primeira novela; (4º) Nono 
dia, segunda novela; (5º) Quinto dia, nona novela.
• Em italiano: BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. Edição de domínio público do site Liber Liber. Disponível em: 
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-b/giovanni-boccaccio/.
• Em português: BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. Trad. Ivone C. Benedetti. Porto Alegre: L&PM Editores, 2013.
• Filme: TAVIANI, Paolo e Vittorio. Maraviglioso Boccaccio [Maravilhoso Boccaccio], 2015.
 
2) LEOPARDI: Seleção de poemas a ser divulgada na primeira aula.
• Em italiano: LEOPARDI, Giovanni. I canti. Edição de domínio público do site Liber Liber. Disponível em: 
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-l/giacomo-leopardi/.
• Em português: LEOPARDI, Giovanni. Os cantos. Trad. Mariajosé de Carvalho. São Paulo: Max Limonad, 1986.
• Filme: MARTONE, Mario. Il giovane favoloso [O jovem fabuloso], 2014.

3) PIRANDELLO: Peça de teatro.
• Em italiano: PIRANDELLO, Luigi. Enrico IV. Edição de domínio público do site Liber Liber. Disponível em: 
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-p/luigi-pirandello/.
• Em português: PIRANDELLO, Luigi. Henrique IV. Trad. Aurora Fornoni Bernardini:. São Paulo: Edusp, 1990.
• Filme: BELLOCCHIO, Marco. Enrico IV [Henrique IV], 1984.

4) TABUCCHI: Romance.
• Em italiano: TABUCCHI, Antonio. Sostiene Pereira. Milano: Feltrinelli, 1994.
• Em português: TABUCCHI, Antonio. Afirma Pereira. Trad. Roberta Barni. São Paulo: Cosac Naify, 2013.



Área Italiano
Código HE093
Nome da disciplina Teatro italiano 1: sátira e comicidade
Horário 6a feira – 08:30 às 10:30
Professor Paoletta Santoro

Programa resumido

Requisitos HE082

Área ITALIANO
Código HE1077
Nome da disciplina Conteúdos da Educação Básica para o ensino de LE
Horário 3a feira - 14:00 às 18:00
Professor Paula Garcia de Freitas

Programa resumido

Requisitos Alunos de licenciatura em LE

Área JAPONÊS
Código HE1028
Nome da disciplina Linguística Aplicada ao ensino de Língua Japonesa
Horário Terça-feira 14:00– 18:00
Professor Satomi Oishi Azuma

Programa resumido

Requisitos NÃO HÁ

Área JAPONÊS
Código HE1090
Nome da disciplina História do Japão 1
Horário 3a feira - 18:30 às 22:30
Professor Márcia Hitomi Namekata

Programa resumido

Storia e brani tratti dalla satira e dalla comicità italiana, da Totò ai giorni nostri, com riferimento al contesto socioculturale 
dell'epoca e alla varietà linguistica

1) Reflexão crítica sobre os documentos oficiais relativos aos conteúdos de LE a serem ensinados na educação básica; 2) 
abordagens teóricas que embasam o ensino/aprendizagem de língua na Educação Básica; 3) conceito de competência 
intercultural e o seu papel no ensino/ aprendizagem de línguas para crianças brasileiras; 4) estratégias lúdicas para o 
ensino de línguas para crianças; 5) avaliar a aprendizagem de LE na Educação Básica.

Tópicos de ensino/aprendizagem de língua japonesa como língua estrangeira. Fatores cognitivos, psicológicos e 
socioculturais e suas implicações no processo de aprendizagem do japonês por falantes brasileiros. 

Estudo da história japonesa desde os primórdios até o período Azuchi-Momoyama (1573-1600), ou seja, desde a era 
primitiva até a primeira metade da idade feudal japonesa



Requisitos Não há pré-requisito. Disciplina aberta também para alunos de outros cursos

Área JAPONÊS
Código HE1020
Nome da disciplina Leitura e Produção de Texto em Japonês 2
Horário Sexta-feira 18:30 – 22:30
Professor Ruiyang – Nana

Programa resumido

Requisitos HE 996 – Japonês 3

DESCRIÇÕES DAS OPTATIVAS – DELLIN

Área de Língua Portuguesa e Linguística
Código HL019
Nome da disciplina Linguística IV
Horário Segunda-feira: 18h30h-20h30 e Quarta-feira: 20h30-22h30
Professor Maximiliano Guimarães

Programa resumido

Aperfeiçoamento das habilidades de leitura e de escrita em língua japonesa por meio de uma abordagem discursiva dos 
textos, com o objetivo de levar o estudante a fazer uma leitura crítica de textos, bem como produzir esquemas, resumos 
em japonês. 

O cerne da discussão proposta neste curso reside numa tensão entre conceber a língua como uma entidade social (de 
algum modo 'representada' nas mentes dos falantes) ou como uma entidade psicológica (com 'reflexos' nas interações 
sociais entre os falantes) ou como uma combinação complexa entre essas duas coisas. Também está em jogo a questão 
de os sistemas gramaticais serem homogêneos ou heterogêneos. Concretamente, este curso tem como tema as diferentes 
concepções de língua propostas por três dos linguistas mais influentes do século XX (F. Saussure, N. Chomsky e W. 
Labov), discutindo em que medida os resultados das pesquisas desenvolvidas a partir dessas diferentes concepções de 
língua podem ser comparáveis entre si, e o quanto tais diferenças são 'traduzíveis' ou não de uma abordagem para outra. 
Em caso positivo, seriam as diferentes abordagens apenas metodologias mais convenientes para esse ou aquele fim, 
sendo todas elas meras instanciações particulares de uma mesma coisa num nível mais profundo? Em caso negativo, 
quais são as evidências empíricas contra ou a favor de cada concepção de língua? Há uma abordagem claramente 
superior às outras? Tomaremos como ponto de partida as dicotomias saussureanas Língua/Fala e Sincronia/Diacronia; e 
em seguida veremos como esses conceitos foram questionados e redefinidos por N. Chomsky (que propôs as dicotomias 
Competência/Desempenho, Língua-I/Língua-E, entre outras) e também por W. Labov (que propôs o conceito de "regras 
variáveis socialmente encaixadas" que, de certo modo, "integram" Sincronia e Diacronia). O curso promove 
predominantemente uma reflexão teórica; mas, ao longo do percurso, embasaremos as discussões numa base empírica de 
dados concretos, inclusive abordando o tema de como formular e aplicar metodologias robustas de coleta e organização 
de observações factuais de modo a que elas possam efetivamente testar a validade ou não de hipóteses. Analisaremos 
alguns estudos de caso específicos relativos a fonologia, morfologia e sintaxe.



Bibliografia básica

Requisitos Nenhum.

Código HL811
Nome da disciplina Leitura Orientada em Teorias do Discurso
Horário Terça-feira: 20h30-22h30
Professor Gesualda Rasia

Programa resumido

Bibliografia básica
Requisitos Nenhum.

Código HL812
Nome da disciplina Leitura Orientada em História da Linguística
Horário Terça-feira: 07h30-09h30
Professor Claudia Mendes Campos

Programa resumido

Bibliografia básica

Requisitos Nenhum.

(1) BORGES NETO, J. Ensaios de Filosofia da Linguística. São Paulo; Parábola, 2004. (2) CHOMSKY, N. [1965] Aspectos 
da Teoria da Sintaxe. Coimbra: Armênio Amado, 1975. (3) CHOMSKY, N. [1986] O Conhecimento da Língua: sua 
natureza, origem e uso. Alfragide: Caminho, 1994. (4) GUIMARÃES, M. Os Fundamentos da Teoria Linguística de 
Chomsky. Petrópolis: Vozes, 2017. (5) LABOV, W. [1972] Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, 2008. (6) 
LUCCHESI, D. Sistema, Mudança e Linguagem: um percurso na história da linguística moderna.  São Paulo: Contexto, 
2004. (7) LUCCHESI, D. Os Limites da Variação e da Invariância na Estrutura da Gramática. Revista da ABRALIN, número 
especial: 227-259, 2001. (8) SAUSSURE, F. [1916] Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1973. (9) WEINREICH, 
W; LABOV, W.; HERZOG, M. [1968] Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística. São Paulo: 
Parábola, 2006.

Esta disciplina se propõe a discutir a relação linguagem-ideologia na produção de sentidos. Para isso, propõe a leitura 
orientada da obra "A linguagem e seu funcionamento", de Eni Orlandi, Ed. Pontes.
ORLANDI, Eni. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. Campinas: São Paulo, Pontes, 2006.

O objetivo desta disciplina será estudar a teoria enunciativa de Benveniste, com destaque para os conceitos de 
subjetividade na linguagem e de aparelho formal da enunciação. O pensamento deste autor chegou até seus leitores 
através de publicações de artigos relativamente independentes uns dos outros, de maneira que relacioná-los todos como 
parte de uma teoria é tarefa que faz a posteriori, sem que se tivesse constituído em objetivo do autor. Suas ideias, no 
entanto, são fundamentais para a compreensão de como o sistema linguístico se articula com a enunciação, assim como 
para o desenvolvimento dos estudos linguísticos ao longo do século XX, na medida em que abrem espaço para a inclusão 
do sujeito na linguagem e permitem relacionar a estrutura linguística à enunciação. Assim, nesta disciplina percorreremos 
alguns dos seus artigos, procurando refazer o percurso de constituição dos conceitos de subjetividade na linguagem, de 
forma e sentido e, por fim, da concepção de aparelho formal da enunciação.
BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes, 1988. (“Estrutura das relações de pessoa no 
verbo” [1946], “A natureza dos pronomes” [1956], “Da subjetividade na linguagem” [1958], “As relações de tempo no verbo 
francês” [1959], “Os níveis de análise linguística” [1962/1964])
BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral II. Campinas: Pontes, 1989. (“A forma e o sentido na linguagem” 
[1966/1967], “Semiologia da língua” [1969], “O aparelho formal da enunciação” [1970])



Código HL813
Nome da disciplina Leitura Orientada em Filosofia da Linguística
Horário Quinta-feira: 10h30-12h30
Professor Márcio Renato Guimarães

Programa resumido

Requisitos Interesse na linguística no século XIX. Interesse em história e filosofia da linguística.

Área de Literatura Brasileira e Teoria Literária
Código HL078 
Nome da disciplina Teoria da Literatura IV

Horário

Professor Alexandre Nodari

Programa resumido

Requisitos Nenhum.

Código HL174
Nome da disciplina Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas: Século XIX
Horário Sábado: 07h30-11h30 
Professor Sandra Stroparo

Programa resumido

Requisitos Não é obrigatório, mas seria interessante se os alunos tivessem cursado Teoria II.

Código HL178
Nome da disciplina Formas da Narrativa
Horário Sábado: 08h30-12h30  

Nesta optativa pretendo abordar as concepções de historicidade como cientificidade da linguística do século XIX. Junto 
com outras disciplinas que estão se formulando em termos de cientificidade na mesma época, como a biologia, a 
antropologia física e a geografia, a linguística se formula como uma disciplina do que eu chamo de “narrativa das origens”. 
Assim como a distribuição das espécies de animais e plantas, das camadas geológicas, das raças humanas, a 
classificação das línguas é explicada por uma série de eventos no passado, sendo tarefa primordial de cada disciplina 
reconstruir os passos dessa “evolução”. No caso da linguística, os neogramáticos romperão com essa perspectiva, 
formulando uma teoria do processo linguístico como portador de uma mecânica interna autônoma, independente das 
circunstâncias históricas, que levará ao fundamentalismo “sincrônico” dos estruturalistas, através da assunção 
saussureana de que “os estados anteriores da língua não são acessíveis ao falante”.

TURMA A: Terça-feira: 10h30-12h30
TURMA B: Terça-feira: 18h30-20h30

A disciplina pretende abordar algumas categorias da teoria literária (mimese, ponto de vista, narratividade, referência, 
temporalidade) a partir da leitura detida de Tempo e narrativa (tomos I e II), de Paul Ricoeur.

Verso livre. Verso livre no século XIX: literatura norte-americana e literatura francesa. De como a tradução de poesia 
modificou o verso europeu. Chegada e desenvolvimento do verso livre no Brasil.



Professor Pedro Dolabela Chagas

Programa resumido

Requisitos Nenhum.

Área de Literatura Portuguesa
Código HL089
Nome da disciplina Ficção Contemporânea Portuguesa 
Horário Terça-feira: 18h30-20h30 e Quinta-feira: 20h30-22h30
Professor Antonio Augusto Nery

Programa resumido

Requisitos Nenhum.

DESCRIÇÕES DAS OPTATIVAS – DEPAC

Área Clássicas
Código HPAC0705
Nome da disciplina Leituras Especiais de Literatura Antiga I (Literatura Grega Cristã)
Horário terça 10h30-12h30
Professor Pedro Ipiranga

Programa resumido

Requisitos Não tem

Área Clássicas
Código HPAC0720
Nome da disciplina Literatura e Política na Antiguidade Clássica – As Leis, Platão

Leitura integral de O arco-íris da gravidade, de Thomas Pynchon. Análise da composição formal da obra, da sua vocação 
épica, do seu lugar na trajetória do autor e na história do romance do século XX, em geral, e do romance americano, em 
particular. 

Estudo sobre obras de José Saramago (1922-2010). A disciplina abordará narrativas como Memorial do Convento (1982) e 
O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), além de textos dramatúrgicos como A segunda vida de Francisco de Assis 
(1997) e In nomine Dei (1993).  Para as análises privilegiaremos os estudos de Mikhail Bakhtin (1895 – 1975) sobre a 
Polifonia, o Dialogismo, a Carnavalização e a Paródia.

Esta disciplina tem um conteúdo similar às antigas disciplinas HL372 e HL346, com a diferença de ser de 30h e de 
trabalhar com textos traduzidos, não demandando conhecimento prévio de língua grega.
1. Introdução: o contexto sócio-cultural (séc. II-IV); 2. Leitura e análise das seguintes obras: Vita Antonii de Atanásio, A 
Paixão de Santa Perpétua e de Santa Felicidade, José e Aseneth, Moisés de Fílon de Alexandria, Os Atos de Paulo 
eTecla, Acta Cypriani, Vida de Santa Macrina; 3. Leitura e comentário crítico da Vita Cypriani de Pôncio. 4. Estudos sobre 
martírio e hagiografia. 5. O estatuto jurídico das perseguições. 6.Comentários críticos sobre a obra Vita Antonii de 
Atanásio. 7. A questão do drama e do teatro entre os cristãos. 8. Sonhos e visões no imaginário antigo. 9. Alguns estudos 
de gênero. 10. Atos Apócrifos e Atos Canônicos. 11. A tradição manuscrita. 12. O romance antigo e a biografia: uma 
perspectiva comparativa.



Horário Quinta 10h30-12h30
Professor Roosevelt Rocha

Programa resumido

Requisitos Não tem

Área Alemão
Código HPAC0187
Nome da disciplina Linguística da Língua Alemã II
Horário Quarta-feira -10:30-12:30
Professor JORGE (SEPT)
Programa resumido ainda não informado pelo departamento
Requisitos

Área Alemão
Código EML008
Nome da disciplina Linguagem, Sociedade e Educação II
Horário Quarta-feira - 07:30-09:30
Professor CATARINA (DETPEN)
Programa resumido ainda não informado pelo departamento
Requisitos Não tem

Área Alemão
Código HPAC0194
Nome da disciplina Alemão como Língua Estrangeira III
Horário Terça-feira - 13:30-16:30
Professor THIAGO VITI MARIANO
Programa resumido ainda não informado pelo departamento
Requisitos Não tem

Área Alemão
Código HPAC0169
Nome da disciplina Leitura e Escrita da Língua Alemã I

Neste disciplinas leremos e comentaremos o diálogo As Leis, de Platão. Daremos especial atenção à composição literária 
(caracterização das pesonagens, ambientação etc.), ao modo como esse diálogo do período tardio se relaciona com os 
outros diálogos de Platão e como o filósofo trata da importância da poesia e da música dentro da comunidade política 
sobre a qual as personagens debatem no texto. Não abordaremos o diálogo de modo filosófico estritamente, mas não 
estaremos completamente distanciados desse tipo de aboradagem. 



Horário Quarta-feira - 09:30-10:30 e Quinta-feira - 09:30-10:30
Professor VIRGINIA WRUCK
Programa resumido ainda não informado pelo departamento
Requisitos Não tem

Área Alemão
Código HPAC0205
Nome da disciplina Morfologia da Língua Alemã II
Horário Terça-feira - 09:30-10:30 e Sexta-feira - 09:30-10:30

Professor Paulo Soethe
Programa resumido ainda não informado pelo departamento
Requisitos Não tem

Área Estudos da Tradução/Literatura Brasileira
Código HL174
Nome da disciplina Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas - Século XIX
Horário Sábado - 07:300-11:30
Professor SANDRA M. STROPARO

Programa resumido

Requisitos Não tem,  mas seria interessante se os alunos tivessem cursado Teoria II

Área Estudos da Tradução
Código HPAC0032
Nome da disciplina Tópicos Especiais de Tradução I
Horário Segunda-feira-13:30-15:30
Professor MAURICIO MENDONÇA CARDOZO

Programa resumido

Requisitos Não tem

Área Estudos da Tradução
Código HE380
Nome da disciplina Tradução de Ficção I
Horário Quinta-feira-10:30-12:30

Verso livre. Verso livre no século XIX: literatura norte-americana e literatura francesa. De como a tradução de poesia 
modificou o verso europeu. Chegada e desenvolvimento do verso livre no Brasil.

A tradução como questão: Esta disciplina propõe-se como exercício de leitura e discussão de alguns textos fundamentais 
da teoria da tradução, bem como de textos representativos de um pensamento contemporâneo, que, direta ou 
indiretamente, problematiza questões de fundo do campo teórico dos Estudos da Tradução.



Professor JANICE NODARI

Programa resumido

Requisitos

Área Polonês
Código HPAC0105
Nome da disciplina Compreensão e Expressão em Polonês I
Horário Terça-feira- 18:30-22:30
Professor A 

Programa resumido

Requisitos Não tem

Área Polonês
Código HPAC0128
Nome da disciplina Tradução literária Polonês/Poruguês I
Horário Quinta-feira - 18:30-22:30
Professor PIOTR KILANOWSKI

Programa resumido

Requisitos HPÁC0096 ou HE1006

Área Polonês
Código HPAC0110
Nome da disciplina Tópicos Especiais de Língua Polonesa II
Horário Sábado - 08:30-12:30
Professor MARCIN RAIMAN

Programa resumido

Breve apanhado da produção literarária (gênero conto) no continente africano. Questões sobre (Neo)(Pós)colonialismo que 
interferem na produção e tradução da produção de escritores africanos. Tradução e autotradução. 
Não tem, os alunos, porém, precisam estar dispostos a realizar a tradução para a língua portuguesa de um conto de 
literatura africana escrito em língua estrangeira.

A disciplina envolve a prática de compreensão e expressão oral em língua polonesa com base me textose materiais 
audiovisuais autênticos e adaptados. O objetivo desta disciplina é desenvolver as habilidades de participar em 
conversações em nível básico ou intermediário em língua polonesa. Além disso, serão desenvolvidas diferentes atividades 
de compreensão oral, que podem auxiliar os alunos no processo comunicativo. A disciplina é destinada aos alunos que 
cursaram pelo menos dois semestres da disciplina de Língua Polonesa. 

Além de facilitar a reflexão a respeito do processo de traduzir, a disciplina terá um viés prático. Ao longo do semestre 
traduziremos, em grupo ou individualmente, breves textos literários do idioma polonês ao português. Os desafios e 
resultados das traduções serão discutidos em grupo durante as aulas

Nossa disciplina pretende-se aperfeiçoar os conhecimentos de alunos sobre alguns aspectos da gramática polonesa. O 
principal objetivo é o estudo dos casos de declinação de substantivos e adjetivos, suas formas e usos, incluindo elementos 
de fonologia, morfologia e síntaxe. Além da teoria serão desenvolvidas atividades para a prática dos conhecimentos 
adquiridos em situações de comunicação



Requisitos Não tem
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