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Horário Ensino Remoto - 2º semestre de 2020 – início das aulas em 11 de janeiro de 2021

DISCIPLINA

EMENTA

LEM210 - Culturas e Literaturas na
Pan-Amazônia (eletiva (M/D)

Cultura, literatura, história e memória
nas Amazônias. Literaturas, culturas
orais e literatura oral. Teorias literárias
e comparatismo. Trânsitos e tradições
literárias na Pan-Amazônia: relações
entre o local e o global.

LEM260 - Ensino de Línguas,
Produção e Análise de Materiais
Didáticos para a Contemporaneidade
(eletiva (M/D)
As
línguas
e
seus
contextos
socioculturais. Ensino de línguas e
interculturalidade. Educação linguística e
condicionantes
históricos
da
contemporaneidade:
o
desafio
interdisciplinar na escolha e definição dos
conteúdos, recursos e materiais didáticos
para o ensino de línguas. Relações entre
práticas
pedagógicas,
cultura
e
identidade: o local e o global. As
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação (TICs) e sua relação com a
análise crítica e produção de materiais
didáticos no mundo contemporâneo.
Terças e quintas-feiras, das 9h às 12h
(Rio Branco)

LEM290 - História Social das
Línguas na Amazônia (eletiva
(M/D)

LEM390 - Introdução às
Línguas Indígenas Brasileiras
(eletiva (M/D)

Línguas, culturas e sociedades
amazônicas: percursos históricos.
As
línguas
“naturais”
da
Amazônia
e
os
aspectos
linguísticos
das
culturas
indígenas. As línguas e famílias
linguísticas
amazônicas
(diversidade e quantidade) no
contexto
da
chegada
dos
colonizadores ibéricos. A Língua
Geral Amazônica. A situação das
línguas indígenas nas Amazônias
contemporâneas.

Panorama histórico-social das
línguas indígenas faladas no
Brasil: classificação e distribuição
no território brasileiro. Situação
de contato das línguas indígenas
brasileiras com o português.
Métodos de trabalho de campo
para o estudo das línguas
indígenas
brasileiras.
Características sociolinguísticas e
tipológicas das línguas indígenas
brasileiras.

Segundas e quartas-feiras, das
14h às 16h (Rio Branco)

Quartas-feiras, das 10h às 13h
(Rio Branco)

HORÁRIO

Segundas e sextas-feiras, das 14h às
17h (Rio Branco)

DOCENTE(S)

Gerson Albuquerque, Ana Pizarro e
Leopoldo Bernucci

Queila Barbosa Lopes

José Ribamar Bessa Freire

Sidney Facundes

11/01/2021

12/01/2021

01/02/2021

13/01/2021

DATA DE
INÍCIO

Obs1: Os alunos do PPGLI-Ufac deverão escolher, no máximo, duas disciplinas dentre as listadas acima.
Obs2: Todos os alunos do Mestrado-PPGLI/Ufac devem se matricular também em LEM250 Dissertação e todos do Doutorado-PPGLI/Ufac devem se matricular em LEM450
Tese.
Obs3: Os intervalos serão acordados com os docentes das disciplinas e não serão computados para a integralização da hora/aula diária e carga horária total dos componentes
curriculares.
Obs4: Este horário está sujeito a alteração, de acordo com as atividades acadêmicas do Programa, em conformidade com deliberações do Colegiado.

Colegiado do PPGLI.
Rio Branco, Acre, 29 de dezembro de 2020.
Prof. Dr. Gerson Rodrigues de Albuquerque
Coordenador do PPGLI. Portaria nº 4.136, de 26/12/2018

