
ELENCO DE DISCIPLINAS DO DELLIN

RES. N. 103/00-CEPE 
RES. N. 33/03-CEPE
RES. N. 10/07-CEPE

EMENTAS

I. DISCIPLINAS SEMESTRAIS

HL012 Literatura Brasileira VI - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Literatura
Brasileira  e  a  dimensão  social  como fator  de  arte  e  elemento  distintivo  de
nossas letras. Literatura e cultura nacionais e a sua posição no desenvolvimento
da  comunidade.  Momentos  decisivos  da  formação  e  evolução  da  literatura
brasileira: autores e obras significativos; formas literárias e temas expressivos.

HL019  Lingüística  IV -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Conceitos
fundamentais  de  Lingüística.  A  Lingüística  no  rol  das  Ciências  Humanas.
Lingüística e Filosofia da Ciência. Lingüística e Filosofia da Linguagem. 

HL023 Teoria da Literatura II - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:  Função da
crítica. Origens dos estudos da crítica literária. Crítica moderna - Século XIX.
Crítica moderna - Século XX.

HL024 Filologia Românica I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Evolução dos
estudos  românicos.  Romanização.  Latim  vulgar  e  cristão.  Influências  de
substrato e superestrato. Fragmentação da România. Formação e classificação
das línguas românicas.

HL026 Psicolingüística - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Elementos da Teoria
da Comunicação. O signo lingüístico. A Lingüística como teoria da linguagem.
A  aquisição  da  língua  materna.  A  aquisição  das  línguas  estrangeiras.  A
aquisição da escrita. O ensino de português na escola primária.

HL048 Literatura Brasileira VII - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Literatura
brasileira  e  a  dimensão  social  como fator  de  arte  e  elemento  distintivo  de
nossas letras. Literatura e cultura nacional e sua posição no desenvolvimento
da  comunidade  brasileira.  Momentos  decisivos:  autores  e  obras.  Formas
literárias e temas expressivos. 

HL050  Literatura  Portuguesa  IV -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Das
origens  a  Fernão  Lopes.  De  Fernão  Lopes  a  Gil  Vicente.  Renascimento  e
Maneirismo.  Barroco.  O  século  das  luzes.  Romantismo.  Do  realismo  ao
modernismo. Do modernismo à atualidade.  

HL052 Literatura Brasileira IX - 4 horas-aula: 2 horas-aula (teóricas) e 2 horas-aula
(práticas);  3  créditos;  EMENTA:  O  texto  dramático  e  o  texto  cênico,
características e diferenciação. As formas dramáticas e sua adaptação a uma



linguagem teatral brasileira. Comédia brasileira do século XIX. De Oswald de
Andrade ao teatro de Arena. Tendências da dramaturgia brasileira hoje.

HL053  Literatura  Brasileira  X -  4  aulas:  1  hora-aula  (teórica)  e  2  horas-aula
(práticas); 2 créditos; EMENTA: A problemática do texto teatral. Tentativas de
construção  de  uma  dramaturgia  brasileira  no  século  XIX.  Dramaturgia
nacionalista  da  primeira  metade  do século  XX. Origens  do moderno teatro
brasileiro. Caminhos do teatro brasileiro contemporâneo. 

HL055 História da Literatura Dramática I - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A antiga  dramaturgia  Oriental.  Aparecimento  da  tragédia:  sua  forma  e  sua
situação na cultura grega. O drama de Ésquilo. O homem trágico de Sófocles.
Eurípedes  e  o  seu  tempo.  O  nascimento  da  comédia.  O  teatro  romano:
transformação da herança grega. A religião e o teatro na Idade Média. O teatro
na renascença. 

HL056 História  da  Literatura  Dramática  II -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-
REQUISITO:  HL055;  EMENTA:  Shakespeare  e  o  herói  trágico.  O  teatro
romântico  e  a  ascenção  da  burguesia  ao  palco.  O  teatro  reflexo  de  uma
realidade social. Século XX: caminhos novos, formas novas.

HL057 História das Literaturas II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Literatura
clássica.  Idade  Média.  Renascimento  e  Classicismo.  Barroco  e  Neo-
Classicismo.  Pré-romantismo  e  Romantismo.  Realismo  e  Naturalismo.
Modernismo. 

HL058 História das Manifestações Literárias de Massa - 3 aulas teóricas; 3 créditos;
EMENTA: Estudo das  principais  manifestações  literárias  dirigidas  para  um
consumo de massa.  A novela popular  do final  do século XVIII:  a primeira
febre  editorial.  O  romance-folhetim  (a  interação  produtor-consumidor).  O
romance policial. A ficção científica. A ficção erótica.

HL059 Língua Portuguesa VII - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Semântica:
denotação  e  conotação.  Alterações  semânticas.  Tropos.  Homonímia  e
polissemia. Análise componencial e estruturação do texto. Retórica: figuras e
vícios  de  linguagem.  Ortoépia.  Estilística:  estilística  fônica,  morfológica,
sintática e semântica.

HL060 Evolução do Teatro no Brasil I  - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: O
espetáculo teatral no Brasil à procura de uma linguagem de representação. O
espetáculo  jesuítico.  O  espetáculo  romântico.  Os  grupos  e  companhias
marcantes do século XX. Os atuais caminhos do espetáculo no Brasil.

HL061 Tupinologia - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Momentos da língua tupi.
Perfil da língua tupi. Processos de composição e derivação. Fonética histórica
tupi-portuguesa. Empréstimos tupínicos no português do Brasil. 

HL062 Língua Portuguesa VIII -  6 horas-aula:  2 teóricas e 4 práticas;  4 créditos;
EMENTA:  O  fenômeno  lingüístico.  O  processo  da  comunicação  verbal.
Desenvolvimento das habilidades da comunicação e expressão. 

HL063 Lingüística VI - 4 horas-aula: 2 teóricas e 2 práticas; 3 créditos; EMENTA:
Lingüística Geral e Lingüística Aplicada. Psicolingüística. Fonética, Fonologia
e Estruturalismo. Problemas do Léxico.  Motivação. Língua Falada e Língua
Escrita.

HL064  Semiótica  e  Comunicação  I -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  A
Semiologia  e  o  seu  modelo  lingüístico.  Semiótica.  O  signo  peirceano.



Categorias cenopitagóricas. A questão do ícone. Os dois eixos de organização
da linguagem. A linguagem e o pensamento lógico e analógico. 

HL065 Semiótica e Comunicação II - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Objeto
e contexto textual. Objeto: função e uso. Objeto e informação nova. Desenho
industrial  e  sua  linguagem.  Noções  de  programação  visual.  Programação
visual e meios de massa.

HL066 Lingüística VII - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Quadro sócio-cultural
do ensino de línguas estrangeiras. Procedimentos de comparação de línguas. O
contraste  cultural.  Análise  da  prática  ditática.  Apresentação  e  crítica  dos
recursos didáticos.

HL067  Manifestações  Literárias  no  Paraná  e  suas  fontes -  4  aulas  teóricas;  4
créditos;  EMENTA:  A  situação  particular  das  manifestações  literárias  no
Paraná. A literatura da fase das primeiras manifestações culturais. A literatura
como sistema: de O Cenáculo. O primeiro momento decisivo. Da literatura de
permanência  aos  antecedentes  de  22.  A  atualidade:  as  tendências
contemporâneas. 

HL068 Literatura Comparada Portuguesa e Brasileira - 4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: A literatura portuguesa das origens a Gil Vicente. O Renascimento
e o maneirismo em Portugal. As origens da literatura brasileira: o espírito de
nacionalidade e seus registros na historiografia literária brasileira. Do Barroco
ao Arcadismo: caracterização dos períodos e tendências estéticas nas literaturas
portuguesa e brasileira. Do romantismo aos antecedentes de 22. Caracterização
das tendências  estéticas  nas literaturas  portuguesa e brasileira.  Modernismo:
atualidade  na  literatura  portuguesa.  Modernismo  e  atualidade  na  literatura
brasileira.

HL069 Língua Portuguesa IX -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: O aspecto
descritivo  do  ensino  de  Português.  A  identificação  da  norma  padrão.  A
pronúncia  da  norma  padrão.  A  sintaxe  na  norma  padrão.  A  história  da
ortografia portuguesa. O sistema ortográfico vigente. 

HL070 Língua Portuguesa X - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O estado dos
estudos  descritivos  da  língua  portuguesa.  O  sistema  fonológico.  o  sistema
sintático.  Aspectos  sintático-semânticos.  Aspectos  lexicais.  Análise  do
discurso. 

HL071  Lingüística  VIII -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Os  eixos  da
variação lingüística. A diacronia. A dialetação. Língua e sociedade. A língua e
a situação de comunicação. Procedimentos de pesquisa.

HL072  Estudos  Clássicos -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  Aspectos  da
civilização grega. Aspectos da civilização romana. Mitologia clássica.

HL074  Manifestações  Literárias  no  Paraná  I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: O papel da literatura regional no Brasil: a literatura do Sul e as
dicotomias metrópole/província, local/universal. Os esforços em busca da auto-
identificação: das primeiras manifestações culturais  ao movimento paranista.
Os  primeiros  autores.  Momentos  decisivos:  autores  e  obras.  Autores
consagrados.  Tendências  atuais:  Dalton  Trevisan  e  a  renovação  do  conto
brasileiro.

HL075  Literatura  Brasileira  XII -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  As
correntes do pensamento crítico na literatura brasileira. As fontes iniciais. O
romantismo e a crítica.  A crítica e o "cientificismo": os três grandes: Sílvio



Romero,  Araripe  Júnior  e  José  Veríssimo.  A  crítica  de  Nestor  Victor.  O
modernismo e a crítica. A crítica de Tristão de Ataíde, Alvaro Lins e Augusto
Meyer. O significado da proposta metodológica de Antônio Cândido. O ensaio
e a crítica na atualidade.

HL076 Teatro Português - 3 horas-aula: 1 teórica e 2 práticas; 2 créditos; EMENTA:
O teatro  português,  das  origens  aos  nossos  dias.  Estudo das  manifestações
dramáticas integradas aos movimentos e correntes literárias. Leitura dramática
e/ou encenação de textos representativos de cada época.

HL077  Comunicação  e  Lingüística -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:
Lingüística formal. Revisão gramatical. Elaboração de textos.

HL078 Teoria da Literatura IV - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Correntes da
crítica literária e a análise de texto.

HL079 Literatura Brasileira  III -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA: Estudo
monográfico da narrativa de Machado de Assis. 

HL080 Literatura  Brasileira  IV -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:  Estudo
monográfico de um tema poético, um autor ou obra da poesia contemporânea. 

HL081  Literatura  Brasileira  V -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:  Estudo
monográfico de um tema, autor ou obra da ficção contemporânea.

HL082 Literatura Infanto-Juvenil I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Posição
da literatura infanto-juvenil no contexto da literatura em geral. História e teoria
do texto para criança. Modo de ser da literatura infanto-juvenil. A literatura, o
jovem e  a  sociedade.  A literatura  na  escola.  Os  meios  de  comunicação  de
massa e o livro.

HL084  Esperanto  I -  3  horas-aula:  1  teórica  e  2  práticas;  2  créditos;  EMENTA:
Línguas naturais e línguas artificiais. História das línguas auxiliares. História
do Esperanto. Prática de Esperanto.

HL085  Esperanto  II -  3  horas-aula:  1  teórica  e  2  práticas;  2  créditos;  PRÉ-
REQUISITO:  HL084;  EMENTA:  História  do  movimento  esperantista.
Literatura traduzida do Esperanto. Literatura original do Esperanto. Prática do
Esperanto.

HL086 Língua Grega I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O grego aplicado à
Linguagem Científica.

HL087 Mitologia Grega I -  4  aulas  teóricas;  4 créditos;  EMENTA: Mito grego e
simbologia.

HL088 Poesia Contemporânea Portuguesa - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo e discussão de temas, obras, autores e tendências da poesia portuguesa
contemporânea.

HL089 Ficção Contemporânea Portuguesa - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo e discussão de temas, obras, autores e tendências da ficção portuguesa
contemporânea.

HL090  Luís  Vaz  de  Camões -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo
monográfico  e  discussão  de  temas  concernentes  à  obra  de  Luís  Vaz  de
Camões.



HL091 Tópicos Especiais da Literatura Portuguesa -  4 aulas teóricas;  4 créditos;
EMENTA:  Estudo  e  discussão  de  temas,  obras,  autores  ou  períodos  da
literatura portuguesa.

HL092 Lírica - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo e discussão de temas,
obras, autores e tendências da lírica na literatura portuguesa da Idade Média até
a contemporaneidade.

HL093  Camilo  Castelo  Branco -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo
monográfico  e  discussão  de  temas  concernentes  à  obra  de  Camilo  Castelo
Branco.

HL094 Fernando Pessoa - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo monográfico
e discussão de temas concernentes à obra de Fernando Pessoa.

HL095 Eça de Queirós - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo monográficos
e discussão de temas concernentes à obra de Eça de Queirós.

HL096 Língua Portuguesa XI -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA: Variação
lingüística e ensino de português como língua materna. Análise do tratamento
dispensado  pelo  ensino  tradicional  ao  fenômeno  da  variação.  Perspectivas
sócio-lingüísticas.

HL097  Língua  Portuguesa  XII -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Teoria
gramatical e ensino de português como língua materna: exame crítico do lugar
da gramática no ensino tradicional de português. A iniciação lingüística.

HL098 Língua Portuguesa  XIII -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo
crítico  da  morfologia  da  Gramática  Tradicional.  A tradição  greco-latina.  A
N.G.B.

HL099  Língua  Portuguesa  XIV -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo
crítico da sintaxe da Gramática Tradicional. A tradição greco-latina. A N.G.B.
A análise sintática.

HL100 Língua Portuguesa XV - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo do
sistema  ortográfico  da  língua  portuguesa  segundo  perspectivas  históricas,
morfo-fonológicas e pedagógicas.

HL101 Língua Portuguesa XVI - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Constituição
do léxico da língua portuguesa. Sistema de formação de vocábulos. Fontes e
adaptaçÃo de empréstimos. Aspectos lexicográficos.

HL102 Tópicos da Literatura Brasileira do Século XIX - 4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: Estudo de autor, tema e/ou obra da literatura brasileira do século
XIX.

HL103 Tópicos da Literatura Brasileira do Século XX - 4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: Estudo de autor, tema e/ou obra da literatura brasileira do século
XX.

HL104 Literatura Brasileira e Modernidade - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Literatura Brasileira e a dialética da modernização e da modernidade. Estudo
de autores e textos representativos.

HL105 Do Texto ao Roteiro - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A especificidade
da  linguagem dramática.  A estrutura  do  texto  dramático.  A "story  line",  o



argumento ou sinopse. Conceitos de roteiro. Técnicas, etapas e classificação
geral do roteiro. A adaptação de outras linguagens para o teatro.

HL106  Literatura  e  Ideologia -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL226; EMENTA: Literatura: manifestação especial da linguagem enquanto
ideologia.  Linguagem  poética  e  linguagem  ficcional.  Discurso  romanesco:
embate de vozes autônomas ou dependentes da visão de mundo do autor. A
crítica estético-sociológica.

HL107  Estudos  Paranaenses -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  A
especificidade do processo cultural paranaense e suas relações com a ideologia
da cultura brasileira.  A produção literária  no Paraná e  suas relações  com o
processo cultural e artístico. Autores e obras representativos.

HL108 A Leitura e a Formação do Leitor - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
Conceitos de leitura. Texto e intertextualidade. Os mecanismos da leitura. A
competência do leitor em diferentes tipos de texto. A formação do leitor de
textos literários e não-literários.

HL109  Fonética -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Elementos  de  fonética
acústica. Fenômenos entoacionais e prosódicos.

HL110 Fonologia I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Fonologia estruturalista e
fonologia gerativa  padrão:  traços  distintivos,  regras  derivacionais,  processos
fonológicos.

HL111 Fonologia II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Modelos de fonologia
não-linear. Tratamento de processos fonológicos à luz desses modelos.

HL112 Morfologia I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: Objeto de estudo da
morfologia. A morfologia na nomenclatura gramatical brasileira e na gramática
tradicional.  Sintaxe  da  palavra.  Morfologia.  Morfogia  lexical  e  morfologia
flexional.

HL113 Morfologia II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Competência lexical.
Neologismos.  Funções  da  formação  de  palavras.  Tipos  comuns  e  tipos
especiais  de  formação  de  palavras.  Produtividade  lexical  e  produtividade
sintática. Criatividade lexical e idiomatização.

HL114  Sintaxe  I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Funções  e  papéis
semânticos. A noção de sujeito e os papéis de agente, de instrumento e de alvo.
A predicação. Predicado e atributo.

HL115 Sintaxe  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Problemas  de  Sintaxe
Portuguesa. 

HL116  Semântica  I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  O  problema  do
significado. Teorias da significação. Semântica e pragmática. 

HL117 Semântica II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Problemas de lógica e
linguagem. Discussão de aspectos específicos das línguas naturais.

HL118 Estilística I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Conceito de estilística. Os
recursos expressivos da língua em seus diversos níveis. Rendimento semântico
do investimento estilístico: análise da produção textual.

HL119 Recursos Expressivos da Oralidade - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Questões  de  análise  da  conversação.  O  discurso  na  situação  face-a-face.



Recursos expressivos da oralidade. A relação da oralidade e letramento.

HL120 Lingüística  Aplicada ao Ensino da Língua Materna -  4  aulas  teóricas;  4
créditos;  EMENTA:  Contribuições  da  lingüística  para  o  ensino  de  língua
materna. O papel do ensino de L1 ao falante nativo. A diferença metodológica
entre  ensino  de  L1  e  L2.  Ensino  de  norma  e  a  questão  das  variedades
lingüísticas.

HL121 Tópicos Especiais de Lingüística II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Problemas da lingüística e de sua aplicação em outras áreas do conhecimento.

HL122 Lingüística Românica I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Filologia e
lingüística. Surgimento da lingüística românica. Latim vulgar e latim cristão.
Romanização.  Influências  de  substrato  e  de  superestrato.  Fragmentação  da
românia. Formação e classificação das línguas românicas.

HL123 Lingüística Românica II -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: História
(interna e externa) de línguas.

HL124 Tópicos de Lingüística Histórica I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Problemas de história das línguas.

HL125 Tópicos de Lingüística Histórica II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Problemas de lingüística histórica.

HL126 História da Escrita - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O surgimento e o
desenvolvimento dos diferentes sistemas de grafia das línguas humanas: suas
características. História social da escrita.

HL127 Lingüística Histórica - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A diacronia e o
enfoque  diacrônico  em  lingüística.  Surgimento  da  lingüística  histórica  e  o
surgimento da lingüística: o método histórico-comparativo. O movimento neo-
gramático. Desenvolvimento e tendências posteriores da lingüística histórica. A
normatização.

HL128 História do Português - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O Portugal pré
e pós-românico. Substratos e superestratos. Articulação dos períodos históricos
e lingüísticos na formação da língua portuguesa. O português: dos primeiros
textos ao século XVI. 

HL129 Ecdótica I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A filologia. Paleografia.
Epigrafia.  Papirologia.  Codicologia.  A ecdótica.  A edição crítica e a edição
diplomática.  O  estabelecimento  do  texto;  o  “stemma  codicum”.  Princípios
metodológicos. Problemas específicos do texto clássico e do texto medieval.

HL130 Ecdótica II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Problemas específicos da
edição de textos antigos.

HL131 Lingüística Germânica I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Filologia e
lingüística.  Lingüística  histórica.  Surgimento  da  indo-europeístcia  e  os
primeiros germanistas. O proto-germânico. Línguas germânicas. História das
línguas germânicas: dialetação, normatização e tendências evolutivas. Contatos
com o mundo latino.

HL132 Lingüística Germânica II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: História
(interna e externa) de línguas germânicas.



HL133 Análise do Discurso I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Caracterização
da Análise do Discurso. Análise do Discurso x Análise lingüística ou textual.
Heterogeneidade discursiva. Subjetividade e alteridade.

HL134 Análise do Discurso II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A questão do
sujeito. Plurivocalidade. Heterogeneidade dialógica. Análise de dados segundo
uma orientação metodológica.

HL135 Pragmática - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Teorias sobre o uso da
linguagem. Contexto e funções discursivas do enunciado. Dêixis. Implicaturas.
Atos de Fala.

HL136 Tópicos da Pesquisa em Lingüística - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Escolas lingüísticas. Análise de modelos lingüísticos.

HL137 História  das  Idéias  Lingüísticas -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:
Filosofia  da  ciência.  Pensamento  clássico.  Contribuições  dos  movimentos
filosóficos à lingüística. O surgimento da lingüística.

HL138 Filosofia da Linguagem - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A filosofia da
linguagem e a história da filosofia. As abordagens atuais.

HL139  Psicolingüística  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Questões  de
aquisição de linguagem oral e escrita. Análise lingüística de dados. 

HL140  Sociolingüística  I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Linguagem  e
sociedade.  Sociolingüística:  objeto  e  métodos.  Variação  e  ensino  da  língua
materna.

HL141  Sociolingüística  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Questões
metodológicas relativas à análise da variação lingüística. Estudo de casos de
variação do português brasileiro.

HL142 Lingüística Textual I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A construção
textual dos sentidos: coesão, coerência, informatividade e intertextualidade.

HL143 Lingüística Textual II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Problemas e
questões do processamento textual.

HL144 Dialetologia I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A língua no contexto
geográfico.

HL145 Dialetologia II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Aspectos da análise
dialetológica. Estudo de casos.

HL146  Orientação  Monográfica  I (Lingüística)  -  2  aulas  práticas;  1  crédito;
EMENTA: Metodologia da Pesquisa Lingüística. Introdução à organização de
resenhas. Elaboração de Projetos de Pesquisa ou de atividade de prestação de
serviços.

HL147  Orientação  Monográfica  II (Lingüística)  -  2  aulas  práticas;  1  crédito;
EMENTA:  Desenvolvimento  de  projeto  de  pesquisa  ou  de  atividade  de
prestação de serviços na área de lingüística de língua portuguesa.

HL148 Tópicos da Pesquisa em Literatura Portuguesa - 3 aulas teóricas; 3 créditos;
EMENTA:  Elementos  da  cultura  portuguesa.  Leitura  e  discussão  de  textos
teóricos que trabalham a literatura portuguesa em sua relação com o contexto
histórico e cultural.



HL149 Tópicos Especiais de Literatura Portuguesa I - 4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: Estudo e discussão de temas da literatura portuguesa.

HL150 Tópicos Especiais de Literatura Portuguesa II - 4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: Estudo e discussão de autores da literatura portuguesa.

HL151  Literatura  Comparada  Portuguesa  e  Brasileira  I -  4  aulas  teóricas;  4
créditos;  EMENTA: Estudo de temas  presentes  nas  literaturas  portuguesa e
brasileira.

HL152  Literatura  Comparada  Portuguesa  e  Brasileira  II -  4  aulas  teóricas;  4
créditos;  EMENTA:  Estudo  de  autores  que  mantenham  o  diálogo  entre  as
literaturas portuguesa e brasileira.

HL153  Literatura  Brasileira  XIII -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:
Desenvolvimento de projetos de ensino de literatura no ensino médio.

HL154 Literatura e Leitura na Escola - 4 aulas práticas; 2 créditos; EMENTA: 
Desenvolvimento de projetos de ensino de literatura no ensino médio.

HL155 Orientação Monográfica I (Literatura Brasileira) - 2 aulas práticas; 1 crédito;
EMENTA: Elaboração de projeto de pesquisa na área de literaturas de língua
portuguesa. 

HL156 Orientação Monográfica II (Literatura Brasileira) - 2 aulas práticas; 1 crédito;
EMENTA: Realização de projeto de pesquisa na área de literaturas de língua
portuguesa. 

HL 157 Tópicos da Pesquisa em Literatura - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Tendências teórico-críticas nos estudos literários.

 
HL 158 Tópicos de Estudos Literários  I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA:

Estudo de conceitos básicos para a reflexão sobre literatura.

HL 159 Estudos  de  Teoria  Literária  -  3 aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA: O
conceito de literatura e suas relações com outros conceitos teóricos.

HL 160 Tópicos de Literatura Brasileira II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo de autor, tema e/ou obra da poesia brasileira do século XIX. 

HL 161 Tópicos de Literatura Brasileira III - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo de autor, tema e/ou obra da dramaturgia brasileira do século XIX.

HL 162 Tópicos de Literatura Brasileira IV - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo de autor, tema e/ou obra da poesia brasileira do século XX.

HL 163 Tópicos de Literatura Brasileira V - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:
Estudo de autor, tema e/ou obra da dramaturgia brasileira do século XX.

HL 164 Estudos de Ficção Brasileira II -  3 aulas  teóricas;  3 créditos;  EMENTA:
Estudo de tendência ou tema da ficção brasileira do século XIX.

HL 165 Estudos de Ficção Brasileira III -  3 aulas teóricas;  3 créditos; EMENTA:
Estudo de tendência ou tema da ficção brasileira do século XX.

HL 166 Estudos de Poesia Brasileira  II -  3 aulas  teóricas;  3 créditos;  EMENTA:
Estudo de tendência ou tema da poesia brasileira do século XIX.



HL 167 Estudos de Poesia Brasileira III -  3 aulas teóricas;  3 créditos; EMENTA:
Estudo de tendência ou tema da poesia brasileira do século XX.

HL 168 Literatura e Canção Popular -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: A
canção como objeto de estudo. Relações entre cultura popular e cultura erudita
no Brasil. Formas de interação entre os textos literários e as canções, do ângulo
temático, expressivo e mercadológico.

HL 169 Teoria da Literatura e Teoria da História -  2 aulas teóricas;  2 créditos;
EMENTA:  Discurso  histórico  e  discurso  ficcional:  um  percurso  de
aproximações e recuos. A atual convergência da teoria da história com a teoria
da literatura. As convenções de historicidade e as de ficcionalidade.

HL 170 Ficção e História na Literatura Brasileira  -  3 aulas  teóricas;  3 créditos;
EMENTA:  Discurso  histórico  e  discurso  ficcional  na  tradição  da  produção
literária nacional.  Abordagem de textos ficcionais da literatura brasileira,  da
perspectiva das similitudes e das singulares de cada discurso.

HL 171 Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas Século XVI - 4 aulas
teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo comparativo de autores e/ou temas e/ou
obras de literatura brasileira e outras literaturas no século XVI.

HL 172 Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas do Século XVII -  4
aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo  comparativo  de  autores  e/ou
temas e/ou obras de literatura brasileira e outras literaturas no século XVII.

HL 173 Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas do Século XVI -  4
aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo  comparativo  de  autores  e/ou
temas e/ou obras de literatura brasileira e outras literaturas no século XVIII.

HL 174 Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas: Século XIX - 4 aulas
teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo comparativo de autores e/ou temas e/ou
obras da literatura brasileira e outras literaturas no século XIX.

HL 175 Tópicos de Literatura Brasileira e outras Literaturas do Século XX -  4
aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo  comparativo  de  autores  e/ou
temas e/ou obras da literatura brasileira e outras literaturas no século XX.

HL  176  Laboratório  de  Ficção  -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  A
especificidade  do texto ficcional.  A estrutura ficcional.  Criação e  crítica  de
textos narrativos.

HL  177  Laboratório  de  Poesia  -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  A
especificidade do texto poético. A estrutura poética. Criação e crítica de textos
poéticos.

HL 178 Formas da Narrativa -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: Estudo de
diferentes formas da narrativa. Teoria e/ou repertório de textos narrativos.

HL  179  Formas  da  Poesia  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo  de
diferentes formas poéticas. Teoria e/ou repertório de textos poéticos.

HL 180 Latim I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: O latim no contexto das
línguas indo-européias. Breve história externa do latim. A pronúncia. Presente
do indicativo  ativo.  Imperativo  presente  ativo.  Infinitivo  presente  ativo.  Os
casos  de  latim.  Sintaxe  básica  da  oração  latina.  1a.,  2a.  e  3a.  declinações.
Adjetivos.  Aposição.  Pronomes  pessoais.  Pronomes  possessivos.  Pronomes
interrogativos.  Preposições.  Verbos  irregulares:  eo,  uolo,  fero.  Partículas



enclíticas –ne  e  -que. Genitivo partitivo com satis, nimis  e  quid.  Ablativo
descritivo. Leituras (selecionadas de acordo com os conteúdos gramaticais da
disciplina): adaptações de autores latinos e pequenos fragmentos autênticos.

HL 181 Latim II -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: Futuro indicativo ativo.
Pretérito perfeito do indicativo ativo. Verbos depoentes: presente, imperativo,
infinitivo e futuro.  Noções básicas sobre a conjugação e a oração passivas.
Futuros irregulares: sum e eo. Verbos irregulares: possum, nolo, malo. Noções
básicas  sobre  a  oração  infinitiva.  Infinitivo  com  noli.  4a.  e  5a.  declinação.
Numerais  cardinais  (1-10,  100-1.000).  Indefinidos:  nullus  e  alter.
Demonstrativos:  hic e  ille.  Ablativo  de  tempo.  Genitivo  de  valor.  Leituras
(selecionadas  de  acordo  com  os  conteúdos  gramaticais  da  disciplina):
adaptações de autores latinos e pequenos fragmentos autênticos.

HL 182 Latim III - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Advérbios. Comparativo e
superlativo  dos  adjetivos  e  dos  advérbios.  Pretérito  perfeito  dos  depoentes.
Verbos  semidepoentes:  audeo e  fio.  Uso  e  tradução  do  particípio  passado
depoente.  Particípio futuro.  Particípio passado dos verbos ativos.  Imperfeito
indicativo.  Mais-que-perfeito  indicativo.  Infinitivo  passado  e  futuro.
Aprofundamento:  orações subordinadas substantivas  (acusativo + infinitivo).
Pronomes:  alius,  aliquis,  ipse,  is,  iste,  quidam,  idem  e  nemo.  Pronomes
relativos.  O  reflexivo:  se,  suus.  Aprofundamento  do  estudo  do  dativo,  do
ablativo (inclusive ablativo absoluto e instrumental) e do genitivo. Locativo.
Acusativo  de  tempo.  Leituras  (selecionadas  de  acordo  com  os  conteúdos
gramaticais  da  disciplina):  adaptações  de  autores  latinos;  fragmentos  e
pequenos textos autênticos.    

HL 183 Latim IV -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A voz passiva. Particípio
presente. Subjuntivo: mais-que-perfeito, presente, imperfeito. Aprofundamento
do estudo da oração relativa. Usos do subjuntivo: nas subordinadas com ut e ne
(completivas  e  finais);  nas  condicionais;  com  cum;  nas  relativas;  nas
concessivas; no discurso indireto;  nas consecutivas.  Introdução à  consecutio
temporum.  Infinitivo  histórico.  Aprofundamento  do  estudo  da  pronúncia.
Aspectos da linguagem poética: recursos retóricos, ordem das palavras, noções
de métrica. Leituras: textos latinos autênticos selecionados de acordo com os
conteúdos gramaticais da disciplina.

HL 184 Latim V -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Orações finais com  quo.
Fore  ut +  subjuntivo.  Quominus e  quin +  subjuntivo.  Particípio  passado
passivo.  Ablativo  absoluto:  aprofundamento.  Subjuntivo  nas  orações
independentes.  Verbos  impessoais.  Futuro  perfeito.  Perfeito  do  subjuntivo.
Numerais cardinais (11-90) e ordinais (1o.-10o.). Gerúndio e gerundivo. Verbos
que  expressam  temor  +  subjuntivo.  Subordinadas  temporais.  Subordinadas
interrogativas.  A  oração  condicional:  aprofundamento.  Comparativas.
Correlativas. Aprofundamento do estudo da  consecutio temporum. Pronomes:
quisque, quisquam e  uterque. Leituras: textos latinos autênticos selecionados
de acordo com os conteúdos gramaticais da disciplina.

HL 185 Latim VI - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Leitura e análise lingüística
de textos latinos. A partir dos textos, revisão e aprofundamento dos conteúdos
gramaticais fundamentais das disciplinas de latim. Aprofundamento do estudo
da métrica. A sintaxe latina: abordagens alternativas.

HL 186 Introdução à Literatura Latina I -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Pressupostos históricos  e  filológicos.  As fases  da literatura  latina.  A poesia
épica latina e suas relações com a épica grega. A  Eneida  de Virgílio (parte
principal da disciplina). A Farsália de Lucano. Outras manifestações. Métrica:
o hexâmetro.



HL 187 Introdução à Literatura Latina II - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: O
romance  latino  e  suas  relações  com  o  romance  grego.  O  Satyricon.   As
metamorfoses de  Apuleio.   Relações  entre  o  romance  e  outros  gêneros
literários.

HL  188  Grego  I  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Escrita  e  pronúncia
reconstruída.  Frases  nominais.  Frases  verbais.  Caso  acusativo.  Caso
nominativo. Pronomes pessoais, demonstrativos e reflexivos.

HL 189 Grego II -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:  Conjugação temática de
imperfeito  e  aoristo.  Conjugação  atemática  de  imperfeito  e  aoristo.   Caso
genitivo. Vozes média e passiva do verbo. Caso dativo.

HL 190 Grego III -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:  Infinitivo,  particípio e
genitivo absoluto. Pronomes relativos e indefinidos. Modo subjuntivo. Modo
optativo. Verbos temáticos contratos. 

HL  191  Grego  IV  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:   Aoristo  passivo.
Substantivos  e  adjetivos  da  terceira  declinação  com radicais  em Y,  I  e  ∑.
Futuro. Grau comparativo dos adjetivos.

HL 192 Grego V - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Perfeito. Mais-que-perfeito.
Orações  condicionais.  Vocativo  e  imperativo.  Apêndice:  dual,  números,
introdução aos dialetos literários.

HL 193 Introdução à Literatura Grega I -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Épica homérica. Introdução histórica: o período micênico, os anos obscuros e o
período arcaico. O dialeto homérico.  Background cultural e religioso. Análise
da  Ilíada.  Análise da Odisséia. Hesíodo: A teogonia, Os trabalhos e os dias. 

HL 194 Introdução à Literatura Grega II -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Poesia Lírica: canto coral e monodia. Safo. Píndaro. O teatro grego: comédia.
Aristófanes e Menandro. Introdução histórica. O drama satírico.

HL 195 Literatura Grega Antiga III -  2 aulas teóricas;  2 créditos;  EMENTA:  A
historiografia grega. Heródoto. Tucídides.

HL 196 Literatura Grega Antiga IV -  2 aulas teóricas;  2 créditos;  EMENTA:  O
teatro grego. Comédia antiga e comédia nova. Aristófanes. Menandro.

HL 197 Literatura Latina Clássica III -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:  A
lírica latina. Especificidades da lírica antiga. Relações entre a lírica latina e a
grega.  Catulo.  Horácio.  Os  poetas  elegíacos.  Noções  de  métrica  eólica  e
elegíaca.

HL 198  Literatura  Latina  Clássica  IV -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:
Cícero e sua obra como orador e pensador da linguagem.

HL 199 Leitura em Língua Latina I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA:  Leitura
e análise lingüística de textos latinos, sobretudo de textos em prosa. Revisão e
aprofundamento  (com  o  auxílio  dos  textos)  dos  conteúdos  gramaticais
trabalhados nas disciplinas obrigatórias.

HL 200 Leitura em Língua Latina II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Leitura
e análise lingüística de textos latinos, sobretudo de textos poéticos. Revisão e
aprofundamento  (com  o  auxílio  dos  textos)  dos  conteúdos  gramaticais
trabalhados nas disciplinas obrigatórias.



HL201 Língua Portuguesa I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Língua e escrita.
Estruturação do texto. Texto informativo e texto opinativo. Prática de recepção
e produção de textos.

HL202 Língua Portuguesa II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL201;
EMENTA: Análise do texto e sua relação com o autor, o leitor e as condições
de produção. Coesão e coerência textuais.

HL203  Língua  Portuguesa  III -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL201;  EMENTA:  Funções  e  relações.  A  noção  de  "ordem".  Análise  em
constituintes. A noção de regência. Análise sintática.

HL204  Língua  Portuguesa  IV -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL201; EMENTA: História externa. História interna. Português do Brasil.

HL205 Língua Portuguesa V - 4 aulas teóricas; 4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL201;
EMENTA:  O texto  e  sua  relação  com o  autor,  o  leitor  e  as  condições  de
produção. Coesão e coerência textuais.

HL206 Língua Latina I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O latim no contexto
lingüístico  indoeuropeu.  Estudo fonológico:  o  alfabeto  latino.  Problemas  de
pronúncia:  a  romana,  a  tradicional,  a  restaurada.  Estudo  morfológico:  as
declinações latinas. Os substantivos. Os adjetivos de primeira classe. Gênero,
número  e  caso.  Sintaxe  latina.  As  quatro  conjugações  verbais  regulares:
tempos, modos, pessoas, regência. O verbo ESSE e seus compostos.

HL207 Língua Latina II -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  PRÉ-REQUISITO: HL206;
EMENTA:  Os  adjetivos  de  segunda  classe.  Graus  do  adjetivo:  formação  e
sintaxe. Verbos que representam alguma irregularidade. Vozes verbais. Verbos
irregulares,  defectivos,  depoentes e semidepoentes.  Preposições,  interjeições,
conjunções,  pronomes,  advérbios.  Parataxe  e  hipotaxe.  "Consecutio
Temporum". Sintaxe das orações dependentes. Princípios gerais de etimologia.

HL208 Língua Latina III - 4 aulas teóricas; 4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL207;
EMENTA:  Construções  latinas:  formas  nominais,  o  simples  infinitivo,  o
acusativo  com  infinitivo,  nominativo  com  infinitivo,  particípio  conjunto,
ablativo absoluto, gerúndio e gerundivo, supino. As orações finais. Numerais e
noções sobre o calendário romano.

HL209 Língua Latina IV - 4 aulas teóricas;  4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL208;
EMENTA:  A métrica  latina.  Tradução  de  textos  de  autores  latinos,  com a
respectiva  análise  etimológica,  morfológica  e  sintática:  Cícero,  Horácio  e
Virgílio, Propércio, Ovídio.

HL210 Língua Latina V  -  4 aulas teóricas;  4 créditos;  PRÉ-REQUISITO: HL209;
EMENTA: A métrica latina (continuação ). Tradução de autores latinos, com a
respectiva análise etimológica, morfológica e sintática: César, Fedro, Eutrópio,
Apuleio, Lucrécio. A Bíblia Sagrada.

HL211 Língua Latina VI - 4 aulas teóricas;  4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL210;
EMENTA:  Aprofundamento  no  estudo  de  textos  de  autores  latinos,  com
enfoque  especial  a  aspectos  etimológicos,  morfológicos,  sintáticos  e
estilísticos: Sêneca, Tito Lívio, Cornélio, Eutrópio, Publílio Sírio, Tácito. Santo
Agostinho.



HL212 Literatura Latina I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL206 e
HL207; EMENTA: As origens. Época republicana. (Período antigo: os poetas,
os prosadores, os analistas, os oradores - Segunda época: discursos, tratados
retóricos, tratados filosóficos, obras históricas e poéticas, cartas).

HL213 Literatura Latina II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL206 e
HL207; EMENTA: A época de Augusto: Os poetas - A elegia - Os prosadores.
A idade  de  prata:  Os  poetas;  Os  prosadores;  A literatura  nacional  pagã;  A
literatura latino-cristã: escritores mais representativos.

HL214 Língua Grega I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A estrutura básica da
língua grega.

HL215  Língua  Grega  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Formação  de
palavras com elementos gregos: composição e derivação.

HL216  Língua  Grega  III -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Estudo  dos
morfemas e a função da palavra na frase.

HL217 Língua Grega IV - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo de textos.

HL218 Literatura Grega I - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Características
fundamentais  da  Literatura  Grega.  Homero:  Ilíada  e  Odisséia.  Hesíodo:
Teogônia, Os Trabalhos e os Dias.

HL219 Literatura  Grega  II -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA: A tragédia:
origem, e situação na cultura grega. Ésquilo - Sófocles - Eurípedes. A comédia:
Aristófanes. 

HL220  Literatura  Grega  III -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  Mito  e
Literatura.

HL221 Literatura Grega IV - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: O nascimento da
história: Heródoto. As novas idéias em Atenas na segunda metade do século V.
Tucídides.

HL222 Lingüística I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Conceitos básicos da
lingüística. Fonética e fonologia. 

HL223  Lingüística  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Morfologia  geral:
identificação de morfemas; morfemas x alomorfes. Processo de formação de
palavras; flexão e derivação. Processos morfológicos e processos relacionais.
Sintaxe. 

HL224 Lingüística III - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Variação lingüística.
Variação: geográfica, social e situacional. Padronização Lingüística.

HL225  Lingüística  IV -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL223;
EMENTA:  As  teorias  lingüísticas  e  suas  aplicações  ao  ensino  de  línguas
estrangeiras.

HL226 Teoria da Literatura I - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Abordagem do
texto narrativo: elementos constituintes. Linguagem e estrutura. A análise do
conto e do romance. Conceito e funções da literatura. A questão dos gêneros
literários. Literatura e sociedade, literatura e ideologia, literatura e cultura.

HL227 Teoria da Literatura II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Literatura e
psicanálise,  literatura  e  sociologia.  A  criação  literária.  A  questão  da



periodização literária.  Abordagem do texto  poético:  elementos  constituintes;
linguagem e estrutura; a análise do poema.

             
HL228 Literatura Portuguesa I - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:  Leitura e

análise de textos líricos e épicos renascentistas. A lírica: conceitos de amor; as
medidas velha e nova. A épica: Os Lusíadas e os discursos afins. 

              
HL229 Literatura Portuguesa II - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo do

modernismo português através da obra de autores expoentes. Antecedentes do
modernismo  português.  A  crise  causada  pelo  Ultimatum  Inglês  e  as
manifestações literárias modernistas. Conceitos de modernidade.

HL230 Literatura Portuguesa III - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Leitura e
análise  de  textos  de  prosa  ficcional  dos  séculos  XIX e  XX.  Conceitos  de
modernidade. Teoria da narrativa.  

             
HL231  Literatura  Brasileira  I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:

HL226;  EMENTA:   Visão  panorâmica  da  literatura  brasileira:  do  período
colonial ao século XX. Momentos representativos: obras e autores. 

HL232  Literatura  Brasileira  II -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL226; EMENTA: Estudo de ficcionistas fundamentais: Machado de Assis e
Guimarães  Rosa.  Realismo  e  transfiguração  da  realidade.  O  nacional  e  o
universal.

HL233 Literatura Brasileira  III -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL226;  EMENTA:  Ficção  contemporânea:  vertentes  e  desdobramentos.
Estudo de obras e autores representativos. 

HL234 Literatura  Brasileira  IV -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL226; EMENTA: Poesia contemporânea: vertentes e desdobramentos. Estudo
de obras e autores representativos. 

HL235 Filologia  Românica I -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA: Filologia  e
Lingüística. História da Filologia Românica. România. Línguas românicas.

HL236 Filologia  Românica II -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA: România.
Línguas românicas. România estendida: português do Brasil.

HL237  História  da  Língua  Portuguesa -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Português pré-histórico. Português histórico.

HL238 Oficina  de  Produção  de  textos  em Língua  Portuguesa -  3  horas-aula:  1
teórica e 2 práticas; 2 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL201; EMENTA: Prática
avançada  de  produção  de  textos:  texto  de  informação,  texto  crítico,  texto
literário e texto publicitário.

HL239 Fonologia Portuguesa - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:  Características
fonéticas e fonológicas do português. Segmentos. Sílabas. Prosódia.

HL240 Morfologia Portuguesa I - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Objeto de
estudo da morfologia. A morfologia na nomenclatura gramatical brasileira e na
gramática  tradicional.  Sintaxe  da  palavra.  Morfologia.  Morfologia  lexical  e
morfologia flexional.

HL241  Morfologia  Portuguesa  II -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Competência lexical.  Neologismos. Funções da formação de palavras. Tipos



comuns  e  tipos  especiais  de  formação  de  palavras.  Produtividade  lexical  e
produtividade sintática. Criatividade lexical e idiomatização.

HL242 Sintaxe Portuguesa I  - 3 aulas teóricas; 3 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL203
e HL222; EMENTA: Funções e papéis semânticos. A noção de sujeito e os
papéis de agente, de instrumento e de alvo. A predicação. Predicado e atributo.

HL243 Sintaxe Portuguesa II - 3 aulas teóricas; 3 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL203
e HL222; EMENTA: Problemas de Sintaxe Portuguesa.

HL244 Recursos Expressivos da Oralidade - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A questão  do  discurso  na  situação  face-a-face.  Os  recursos  expressivos  na
condução do evento discursivo. Os recursos expressivos da língua oral.

HL245 Análise do Discurso - 3 aulas teóricas; 3 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL201;
EMENTA: Texto (escrito e oral), co-texto e contexto. Condições de produção.
Estratégias de compreensão e produção de mensagens verbais.

HL246  Semântica  I -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  O  problema  do
significado. Teorias da significação. Semântica e pragmática.

HL247 Semântica II - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Problemas de lógica e
linguagem. Discussão de aspectos específicos das línguas naturais.

HL248  Sociolingüística -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL224;
EMENTA:  Linguagem  e  sociedade.  Sociolingüística:  objeto  e  métodos.
Variação e ensino da língua materna.

HL249  Dialetologia -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL224;
EMENTA: A língua no contexto geográfico.

HL250 Psicolingüística - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A Psicolingüística e
seu  objeto.  Aquisição  da  linguagem.  Linguagem  e  cognição.  Linguagem  e
escolarização.

HL251 Estilística - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Conceito de estilística. Os
recursos expressivos da língua em seus diversos níveis. Rendimento semântico
do investimento estilístico: análise da produção textual.

HL252  Análise  de  Modelos  Lingüísticos -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-
REQUISITO: HL222 e HL223;  EMENTA: Introdução à  lingüística  teórica.
Escolas lingüísticas. Análise de modelos lingüísticos.

HL253  Bilingüismo -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL224;
EMENTA:  Bilingüísmo.  Diglossia.  Interferências,  alternância  de  código  e
interlínguas. Línguas Pidgin e Línguas Crioulas.

HL254 Lingüística Textual - 3 aulas teóricas; 3 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL201;
EMENTA:  Unidades  textuais  (escritas  e  orais).  Macro  e  micro  estruturas.
Macro e micro funções. Coesão e coerência.

HL255  Lingüística  Aplicada  à  Tradução -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  PRÉ-
REQUISITO: HL224; EMENTA: As teorias lingüísticas e suas aplicações no
treinamento do tradutor e/ou intérprete.

HL256 Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Materna -  3  aulas  teóricas;  3
créditos; PRÉ-REQUISITO: HL223; EMENTA: As teorias lingüísticas e suas
aplicações ao ensino de língua materna. 



HL257 Literatura Portuguesa e História - 3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA:
Literatura e história. Estudo das relações entre a história de Portugal e a sua
representação  literária  da  Idade  Média  à  contemporaneidade.  A  narrativa
histórica. A épica. A biografia.

HL258  Literatura  Portuguesa  da  Idade  Média -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: Literatura da Idade Média. Estudo de obras de autores expoentes
dos séculos XII a XV. A lírica trovadoresca. Novelas de cavalaria. Crônicas.
Poesia palaciana.

HL259  Literatura  Portuguesa  do  Século  XVIII -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: Literatura do século XVIII. Literatura e Iluminismo. Estudo de obra
de autores expoentes. O Arcadismo. Pré-romantismo.

HL260  Literatura  Portuguesa  do  Século  XIX -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: Estudo diacrônico da poesia do século XIX. Estudo de obras de
autores  expoentes  do  romantismo  ao  decadentismo.  As  conquistas  do
romantismo e seus frutos.

HL261  Literatura  Portuguesa  Contemporânea -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: A literatura portuguesa contemporânea. Estudo de obras de autores
contemporâneos. Marcas da contemporaneidade. A prosa de ficção. A poesia.
O teatro.

HL263 A Prática da Crítica Literária -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA: A
prática  da  crítica  literária  em  revistas  e  jornais:  levantamento  de  material,
apreciação e organização.

HL264 Literatura Comparada -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA: A análise
contrastiva como recurso para a abordagem do fenômeno literário.

HL265 Teoria do Teatro - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A natureza do texto
dramático.  A  encenação  como  uma  densidade  de  signos:  as  linguagens  do
teatro. Teatro aristotélico e teatro dialético. Experiências contemporâneas.

HL266 Crítica Teatral - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: O processo crítico e o
papel do crítico. Métodos críticos e suas limitações. Palco, público e crítica:
configuração e valor. Atividades práticas.

HL267  História  Social  da  Literatura  Brasileira -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: A literatura nacional e suas relações com a vida sócio-cultural. A
interação  entre  os  estilos  de  época  e/ou  manifestações  individuais  e  as
diretrizes sociais dos vários períodos de nossa literatura.

HL268 Ficção Brasileira e Modernidade - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A
ficção  brasileira  contemporânea  e  a  dialética  da  modernizaçÃo  e  da
modernidade.  O século  XIX e  as  idéias  fora  do  lugar.  O século  XX e  as
contradições da modernidade. Autores e obras representativas. 

HL269 Estudos de Ficção Brasileira do Século XIX - 3 aulas teóricas; 3 créditos;
EMENTA: Estudo monográfico de um ficcionista brasileiro do século XIX. A
fortuna crítica do autor. Situação do autor no panorama da literatura brasileira
do período. Relação com a tradição. Os elementos configuradores da obra.

HL270 Estudos de Poesia Brasileira do Século XIX - 3 aulas teóricas; 3 créditos;
EMENTA:  Estudo  monográfico  de  um poeta  brasileiro  do  século  XIX.  A



fortuna crítica do autor. Situação do autor no panorama da literatura brasileira
do período. Relação com a tradição. Os elementos configuradores da obra.

HL271  Estudos  de  Dramaturgia  Brasileira  do  Século  XIX -  3  aulas  teóricas;  3
créditos;  EMENTA:  Estudo  monográfico  de  um  dramaturgo  brasileiro  do
século XIX. A fortuna crítica  do autor.  Situação do autor  no panorama da
dramaturgia  brasileira  do  período.  Relação  com  a  tradição.  Os  elementos
configuradores da obra.

HL272 Estudos de Ficção Brasileira do Século XX -  3 aulas teóricas;  3 créditos;
EMENTA: Estudo monográfico de um ficcionista brasileiro do século XX. A
fortuna crítica do autor. Os elementos formais e conteudísticos configurados
da sua obra. Situação do autor no panorama da literatura brasileira: tradição ou
ruptura.

HL273 Estudos de Poesia Brasileira do Século XX -  3 aulas teóricas;  3 créditos;
EMENTA:  Estudo  monográfico  de  um  poeta  brasileiro  do  século  XX.  A
fortuna crítica do autor. Situação do autor no panorama da literatura brasileira:
tradição ou ruptura. Os elementos formais e conteudísticos configuradores de
sua obra.

HL274  Estudos  de  Dramaturgia  Brasileira  do  Século  XX -  3  aulas  teóricas;  3
créditos;  EMENTA:  Estudo  monográfico  de  um  dramaturgo  brasileiro  do
século  XX.  A fortuna  crítica  do  autor.  Situação  do autor  no  panorama  da
dramaturgia brasileira: tradição ou ruptura. Elementos configuradores da obra.

HL275 Literatura de Consumo no Brasil - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
Literatura e mercado: estética e ideologia; gêneros e formas.

HL276 O Realismo na Literatura Brasileira - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A estética realista. A ficção e a poesia: autores e obras fundamentais. 

HL277 Poesia Brasileira e Música Popular - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
Estudo da produção poética associada à musica popular brasileira.

HL278 O Barroco na Literatura Brasileira - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A estética barroca. O barroco na literatura brasileira: origem, originalidade e
modernidade. Autores e obras representativas.

HL279  O  Arcadismo  na  Literatura  Brasileira -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA:  A  estética  neo-clássica  e  o  arcadismo.  Autores  e  obras
representativas.

HL280  O  Simbolismo  na  Literatura  Brasileira -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA:  Fim  do  século,  vida  moderna  e  transgressões:  decadência  e
artificialismo. Correspondências verticais: fontes esotéricas e ocultas. Poética
simbolista. Autores, grupos e obras representativos.

HL281  Literatura  Brasileira  no  Pré-Modernismo -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA:  A  transição  ao  modernismo.  Poesia  e  ficção:  autores  e  obras
fundamentais.

HL282 Poesia Brasileira e Modernidade -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA:
Poesia e a dialética da modernização e da modernidade.  O poeta moderno:
relações  com  a  linguagem  e  a  sociedade.  Estudo  de  poetas  e  textos
representativos.



HL284 Dramaturgia Brasileira -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA: Relações
entre o teatro e a dramaturgia. Evolução da dramaturgia no Brasil: autores e
textos representativos. Tendências da dramaturgia brasileira contemporânea.

HL285 Laboratório  de  Dramaturgia -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:  A
especificidade do texto para teatro. A estrutura dramática. Criação e crítica de
textos dramáticos.

HL286 Produção do Texto Infantil e Juvenil - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A especificidade da literatura infanto-juvenil. Recursos criativos na invenção
de histórias para crianças e jovens. Atividades de construção e crítica de textos
literários.

HL288 Manifestações Literárias no Paraná - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
Literatura  brasileira  e  regionalismo.  Manifestações  literárias  no  Paraná  dos
cronistas  viajantes  à  contemporaneidade:  visão  panorâmica.  A  presença  do
Paraná na literatura brasileira: grupos, autores e obras representativas.

HL289  Correntes  da  Crítica  Literária -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Origem  e  desenvolvimento  dos  modernos  estudos  de  crítica  literária.  As
principais  correntes  da  crítica  literária  do  século  XX.  A crítica  literária  no
Brasil. Tendências da crítica atual.

HL290 Literatura e Semiótica - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A Semiótica
de  Charles  S.  Peirce:  noções  fundamentais.  O  sistema  semiótico  literário:
conceitos  e  descrição.  Leitura  Semiótica  de  textos  literários.  Intersemiose:
teoria e prática. 

HL291  Literatura  Brasileira:  Semiótica  Poética -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: O signo poético e o relevo semiótico do texto estético. A dimensão
icônica  e  os  processos  técnico-expressivos  na  poesia  brasileira.  Poesia
intersemiótica.

HL292 Literatura Brasileira e Cinema - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A
linguagem  literária  e  a  linguagem  cinematográfica:  problemas  teóricos  da
transposição de códigos. As relações entre a literatura brasileira e o cinema. Do
livro ao filme: percurso crítico.

HL293 Literatura Brasileira e Artes Visuais - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:
A poesia brasileira  do século XX e as artes  visuais:  as trocas intercódigos.
Poesia  e  pintura:  propostas  teóricas  e  técnicas  expressivas  afins.  O  poema
visual como exemplo de saturação do verbal no pictórico.

HL294  Literatura  Brasileira  e  Experimentação -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: O texto literário como invenção. Vanguarda e experimentação. Do
modernismo brasileiro às tendências atuais: propostas e realizações estéticas.

HL295 Mitologia  Grega I -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA: Mito  grego e
simbologia.

HL296 Mitologia Grega II -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA: Mito grego e
simbologia.

HL297 Literatura Africana de Expressão Portuguesa - 3 aulas teóricas; 3 créditos;
EMENTA: Estudo de obras de autores expoentes das literaturas cabo-verdeana,
angolana  e  moçambicana  de  expressão  portuguesa.  História  das  literaturas.



Literatura e colonialismo. Literatura e engajamento. Literatura e negritude. A
prosa de ficção. A poesia.

HL298 Lingüística  e  Ciências  Humanas -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Conceitos  fundamentais  de  Lingüística.  A  Lingüística  no  rol  das  Ciências
Humanas.  Lingüística  e  Filosofia  da  Ciência.  Lingüística  e  Filosofia  da
Linguagem. 

HL299 Estudos  de  Cultura  Portuguesa -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Estudo de elementos da organização social de Portugal, da Idade Média até a
contemporaneidade, e suas representações artísticas, em especial a literária.

HL300 Orientação Monográfica I (Língua Portuguesa) - 3 horas-aula: 1 teórica e 2
práticas;  2  créditos;  EMENTA:  Metodologia  da  Pesquisa  Lingüística.
Introdução à organização de resenhas. Elaboração de Projeto de Pesquisa ou de
atividade de prestação de serviços.

HL301 Orientação Monográfica II (Língua Portuguesa) - 3 horas-aula: 1 teórica e 2
práticas; 2 créditos; PRÉ-REQUISITO: HL300; EMENTA: Desenvolvimento
de projeto de pesquisa ou de atividade de prestação de serviços na área de
lingüística de língua portuguesa.

HL302 Orientação Monográfica I (Literaturas de Língua Portuguesa) - 3 horas-aula: 1
teórica e 2 práticas; 2 créditos; EMENTA: Elaboração de projeto de pesquisa
na área de literaturas de língua portuguesa.

HL303 Orientação Monográfica II (Literaturas de Língua Portuguesa) - 3 horas-aula:
1  teórica  e  2  práticas;  2  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL302;  EMENTA:
Realização de projeto de pesquisa na área de literaturas de língua portuguesa.

HL304 Tópicos  Especiais  de Lingüística -  4 aulas  teóricas;  4 créditos;  EMENTA:
Discussão  de  conceitos  fundamentais  da  lingüística  e  de  sua  aplicação  em
outras áreas do conhecimento.

HL305 Tópicos  Especiais  de Literatura -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:
Estudo e discussão  de conceitos  relacionados  com a  criação,  circulação  ou
recepção da obra literária.

HL306 Tópicos  Especiais  de  Literatura  Brasileira -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA:  Estudo  e  discussão  de  temas,  obras,  autores  ou  períodos  da
literatura brasileira.

HL307 Tópicos Especiais de Semiótica - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A
Semiótica de Charles S. Peirce. Teoria e práticas semióticas. Visão sintática,
semântica e pragmática da realidade.

HL 308 Prática e Produção de Textos em Língua Portuguesa – 4 aulas teóricas; 4
créditos; EMENTA. Produção de textos de variados gêneros do discurso. Ênfase ao
estudo  e  produção  de  textos  argumentativos.  Produção  de  resenhas,  paráfrases  e
projetos.

HL  310  Tradução  de  Textos  Latinos  (optativa)  –  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA: Teoria da tradução. Prática de tradução de textos latinos.

HL 311 Tópicos  Especiais  de  Literatura  Latina I  –  4 aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: Questões de poesia latina.



HL 312 Tópicos  Especiais de Literatura Latina II –  2 aulas teóricas;  2 créditos;
EMENTA: Questões de prosa latina.

HL 318 Lingüística do Latim I - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Questões de
análise lingüística do latim.

HL 319 Lingüística do Latim II -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Problemas
de sintaxe latina.

HL 320 Lingüística  Histórica  do Latim -  3 aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Diferentes abordagens da mudança lingüística. Latim e indo-europeu. História
externa e interna do latim, das primeiras manifestações literárias à época tardia.

HL 321 Latim Medieval - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: História externa do
latim medieval. Problemas de pronúncia. A sintaxe. A morfologia. O léxico.
Relações com o latim clássico e com as línguas românicas.

HL 322 Latim Vulgar -  2 aulas teóricas;  2 créditos;  EMENTA: Conceito de latim
vulgar.  As  fontes.  O  método  de  reconstrução  do  latim  vulgar.  O  latim
provincial  e  regional.  Características  básicas  do latim vulgar.  Suas  relações
com as línguas românicas. 

HL 323 Métrica Latina - 4 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Fonética do latim. Os
princípios básicos da métrica latina. O verso satúrnio. Metros épicos. Metros
líricos e elegíacos. Metros dramáticos. Prática de escansão e leitura em voz alta
de textos poéticos latinos.

HL 324 Virgílio - 4 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA:  Aprofundamento do estudo
de Virgílio. Leitura (no original) e análise das  Bucólicas, das  Geórgicas e da
Eneida.

HL  325  Literatura  Latina  Arcaica  -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Pressupostos  lingüísticos:  características  básicas  do  latim  arcaico.  Épica  e
dramaturgia arcaicas. Lívio Andronico. Névio. Ênio. Pacúvio. Ácio. A sátira de
Lucílio. Relações com a literatura grega.

HL 326 Tópicos Especiais de Literatura Latina III -  2 aulas teóricas;  2 créditos;
EMENTA: Literatura latina e filosofia.

HL 327 Tópicos Especiais de Literatura Latina IV -  2 aulas teóricas;  2 créditos;
EMENTA: Retórica e oratória latinas.

HL 328 Literatura Latina Cristã Antiga - 3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: A
expansão do cristianismo no Império Romano. Conflitos entre cristianismo e
paganismo.  A  apologética:  Tertuliano.  A  poesia  cristã.  Cláudio  Claudiano.
Prudêncio.  São  Jerônimo.  Santo  Agostinho.  Boécio.  Outras  manifestações.
Relações com a literatura pagã clássica e tardia.

HL 329  Mitologia  e  Religião  Romanas  -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;  EMENTA:
Conceitos  de mito e  mitologia.  Os deuses  romanos e  suas  relações  com os
gregos. Características gerais da religião romana. Evolução histórica. Religião
no âmbito privado. Organização sacerdotal e fraternidades. A adivinhação. O
culto imperial. Religiões de origem oriental. O cristianismo.

HL 330 Historiografia Latina -  3 aulas teóricas; 3 créditos; EMENTA: Conceito de
historiografia. Os primeiros representantes. César. Salústio. Tito Lívio. Tácito.
Suetônio.  Outras  manifestações.  A  historiografia  e  a  formação  da  prosa
literária.



HL 331 Introdução  à  Literatura  Latina Moderna  -  4 aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA:  Noções  básicas  de  literatura  moderna  de  expressão  latina.
Informações históricas. Leitura e discussão de textos representativos.

HL 332 Introdução à Literatura Grega Medieval I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;
EMENTA:  Noções  básicas  de  literatura  medieval  de  expressão  grega.
Informações históricas. Leitura e discussão de textos representativos.

HL 333 Língua Grega VI -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Leitura de textos
em atiço e koiné: Novo Testamento, Luciano, Apolodoro, Xenofonte, Platão. 

HL 334 Língua Grega VII - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Leitura de textos
jônico e homérico: Heródoto e Homero.

HL 335 Língua Grega VIII - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Leitura de textos
trágicos: Eurípides.

HL 336 Lingüística Histórica Grega - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Estudos
de fonética e morfologia histórica do grego antigo.

HL 337 Lingüística  Grega  I  -  2 aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA: Fonética  e
fonologia do grego antigo. Análise sincrônica do dialeto ático.

 HL 338 Lingüística Grega II -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Sintaxe do
grego antigo. O sistema de casos. O sistema de modos. Orações subordinadas.

HL  339  Os  dialetos  do  Grego  Antigo  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:
Introdução  ao  micênico.  Os  grupos  dialetais  eólico,  jônico-ático  e  grego
ocidental (dórico).

HL 340 Métrica Grega - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Estudo dos principais
tipos  de  versos  utilizados  na  poesia  grega  e  sua  distribuição  nos  gêneros
literários.

HL 341 Literatura Grega V - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: A oratória grega:
Górgias,  Antifonte,  Andocides,  Lísias,  Isócrates,  Isaios,  Demóstones  e
Esquines.

HL 342 Literatura Grega VI - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Teoria literária
na Grécia Antiga: Górgias, Platão e Aristóteles.

HL 343 Historiografia Grega I -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: A tradição
dos  logógrafos.  Introdução  histórica:  o  regime  isonômico  em  Atenas  e  as
Guerras  Médicas.  A  obra  de  Heródoto.  Relações  entre  as  Histórias e  as
tragédias gregas.

HL 344 Historiografia Grega II - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Introdução
histórica: a Guerra do Peloponeso. A obra de Tucídides.

HL 345 Literatura Helenística  -  2 aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA: A poesia
épica:  Apolônio  de  Rodes.  A  comédia:  Menandro.  O  epigrama  e  o  idílio:
Calímaco e Teócrito.

HL 346 Literatura Grega Cristã - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Introdução
histórica. Leitura dos evangelistas. Leitura de outros textos de literatura cristã
antiga.



HL 347 Literatura Grega na época Romana - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Estudo  das  obras  de  Diodoro  Sículo,  Dionísio  de  Halicarnasso,  Estrabão,
Posidônio, Plutarco, Arriano e Luciano.

HL 348 Estudos do Romance Grego - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Análise
das obras de Cariton, Aquiles Tácio, Xenofonte de Éfeso, Heliodoro de Êmessa
e Longo.

HL  349  Estudos  Avançados  da  Épica  Homérica  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;
EMENTA:  Leitura  da  Ilíada  ou  da  Odisséia  no  original,  examinando-se
simultaneamente questões lingüísticas, estilísticas e estéticas.

HL 350  Estudos  Avançados  de  Teatro  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:
Leitura de obras trágicas gregas no original, examinando-se simultaneamente
questões lingüísticas, estilísticas e estéticas.

HL 351 Mitologia e Religião Gregas - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Estudo
da religião e da mitologia gregas nas épocas arcaica e clássica. Os rituais. Os
deuses e os heróis. Deuses ctônicos e culto aos mortos. A religião dos mistérios
e a religião filosófica.

HL 352  Lingüística  Indo-européia  I  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:  O
método  comparativo.  Teorias  sobre  a  mudança  lingüística.  Teorias  sobre  a
expansão indo-européia.  Relações  entre  a  lingüística  indo-européia  e  outras
ciências  (arqueologia,  história).  Panorama  das  línguas  indo-européias.
Características  do  indo-europeu.  Discussão  de  problemas  especiais  de
lingüística  indo-européia,  enfatizando sobretudo as relações  entre  o latim,  o
grego e o sânscrito.

HL  353  Lingüística  Indo-européia  II  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;  EMENTA:
Discussão de problemas especiais de lingüística indo-européia.

HL  354  Reflexões  Lingüísticas  na  Antigüidade  I  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;
EMENTA: A linguagem entre os pré-socráticos. Platão. Aristóteles.

HL 355  Reflexões  Lingüísticas  na  Antigüidade  II  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;
EMENTA: Varrão. Cícero. Quintiliano. Donato. Prisciano.

HL 356 Reflexões  Lingüísticas  na Antigüidade III  -  2 aulas  teóricas;  2  créditos;
EMENTA:  Varrão. Cícero. Quintiliano. Donato. Prisciano.

HL 357 Introdução à Filologia Clássica – 4 aulas teóricas;  4 créditos.  EMENTA:
Conceito  de  filologia.  A  escrita  na  Antigüidade.  Paleografia.  Epigrafia.
Papirologia. Codicologia. Edótica. A edição crítica. Problemas metodológicos.

HL 358 História da Filologia Clássica -  2 aulas teóricas;  2 créditos;  EMENTA: A
filologia helenística e romana. Idade Média. O humanismo. Filologia clássica
do Século XVI ao Século  XVIII.  As inovações  filológicas  do Século  XIX.
Tendências recentes.

HL 359 Literatura Erótica na Antigüidade Clássica -  4 aulas teóricas; 4 créditos;
EMENTA: O que é erotismo. A sexualidade no mundo greco-romano. Poesia
erótica grega. Meléagro. A Antologia Palatina. Poesia erótica lírica e elegíaca
entre os latinos: Catulo, Tibulo, Propércio. Ensinando a amar: a poesia erótica
de Ovídio. Erotismo e sátira: Juvenal e Marcial.  Os Carmina Priapea. Contos
milésios. Luciano. O romance latino.



HL 360 Dramaturgia Comparada I - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Análise
comparada de tragédias gregas, latinas e modernas. 

HL 361 Dramaturgia Comparada II - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Análise
comparada de comédias gregas, latinas e modernas.

HL 362 Literatura e Política na Antigüidade Clássica - 2 aulas teóricas; 2 créditos;
EMENTA: A organização política das sociedades grega e romana. Espaços de
ação  política  do  indivíduo.  O  papel  social  do  escritor.  Relações  entre
tendências políticas  e tendências estéticas.  O escritor e suas relações com o
estado. O texto literário: um campo para a ação política efetiva? Engajamento e
censura.

HL 363 Poética Clássica - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Os estudos literários
na Antigüidade. A Poética de Aristóteles. A Arte poética de Horácio. Sobre o
sublime. Outras manifestações. Relações com a teoria literária moderna.

HL 364 Introdução à Literatura Clássica I - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Introdução histórica.  A importância da literatura clássica.  Homero. Tragédia
grega: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Relações entre a literatura clássica grega
e outras esferas da cultura antiga (artes plásticas,  filosofia, política, religião,
etc.).

HL 365 Introdução à Literatura Clássica II - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Introdução  histórica.  Virgílio.  Catulo.  Horácio.  Ovídio.  Relações  entre  a
literatura  clássica  latina  e  outras  esferas  da  cultura  antiga  (artes  plásticas,
filosofia, política, religião, etc.).

HL  366  Tópicos  Especiais  de  Letras  Clássicas  I  -  3  aulas  teóricas;  3  créditos;
EMENTA:  Aspectos  da  cultura  grega  e  romana.  Relação  entre  a  literatura
clássica e outras esferas da cultura antiga (filosofia, ciência, artes plásticas).

HL  367  Tópicos  Especiais  de  Letras  Clássicas  II  -  2  aulas  teóricas;  2  créditos;
EMENTA: Aspectos da cultura grega e romana em suas relações com a poesia
clássica.

HL  368  Tópicos  Especiais  de  Literatura  Antiga  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA:  Discussão  de  problemas  especiais  de  literatura  clássica  grega  e
latina.

HL  369  Influência  da  Literatura  Clássica  na  Literatura  Ocidental  I  -  3  aulas
teóricas; 3 créditos; EMENTA: Estudos da influência de obras gregas e latinas
no Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, Romantismo e no Século XX.

HL 370 Influência  da  Literatura  Clássica  na Literatura  Ocidental  II  -  2 aulas
teóricas;  2  créditos;  EMENTA:  Influência  dos  autores  gregos  e  latinos  na
literatura de língua portuguesa.

HL 371 Literatura Clássica Comparada -  3 aulas teóricas;  3 créditos;  EMENTA:
Estudos de literatura comparada envolvendo as relações entre autores gregos e
autores latinos.

HL 372 Leituras Especiais  de Literatura Antiga I  -  4 aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA:  Discussão  de  problemas  especiais  de  literatura  clássica  grega  e
latina.

HL 373 Leituras Especiais  de Literatura Antiga I  -  4 aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: Discussão  de  problemas  especiais  de  literatura  clássica  grega  e



latina.

HL 374 Tópicos Especiais de Mitologia I -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Discussão de problemas especiais de literatura clássica grega e latina em suas
relações com os mitos da Antigüidade.

HL 375 Tópicos Especiais de Mitologia II -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Introdução à mitologia grega antiga. Mito e literatura. Mitos romanos.

HL 376 Tópicos Especiais de Mitologia III - 2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA:
Mitologia e religião romana. Mitos gregos e mitos orientais.

HL 377 Introdução à Literatura Grega Moderna I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;
EMENTA: Discussão  de  problemas  especiais  de  literatura  grega  clássica  e
moderna.

HL 378 Introdução à Literatura Grega Moderna II -  2 aulas teóricas; 2 créditos;
EMENTA:  Introdução histórica.  A literatura  grega  medieval.  Discussão  de
problemas especiais de literatura grega moderna.

HL  379  Introdução  à  Língua  Grega  Moderna  I  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: Noções básicas de língua e cultura grega moderna.

HL  380  Introdução  à  Língua  Grega  Moderna  II  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: Noções fundamentais de grego moderno.

HL 381 Introdução à Literatura Latina Medieval I -  4 aulas teóricas;  4 créditos;
EMENTA:  Noções  básicas  de  literatura  medieval  de  expressão  latina.
Informações históricas. Leitura e discussão de textos representativos.

HL 382 Orientação Monográfica I (Latim) – 2 aulas práticas; 1 crédito; EMENTA:
Elaboração de projeto de pesquisa na área de língua ou literatura latina.

HL 383 Orientação Monográfica II (Latim) - 2 aulas práticas; 1 crédito; EMENTA:
Realização de projeto de pesquisa na área de língua ou literatura latina.

HL 384 Orientação Monográfica I (Grego) -  2 aulas práticas; 1 crédito; EMENTA:
Elaboração de projeto de pesquisa na área de língua ou literatura grega.

HL 385 Orientação Monográfica II (Grego) - 2 aulas práticas; 1 crédito; EMENTA:
Realização de projeto de pesquisa na área de língua ou literatura grega.

HL 386 Crítica e Prática de Tradução I (Grego-Português) -  2 aulas práticas;  1
crédito; EMENTA: Prática de tradução. Produção durante o semestre letivo
(uma tradução de no mínimo 75 laudas, 5 laudas semanais). 

HL 386 Crítica e  Prática de Tradução I (Latim-Português) -  2 aulas práticas;  1
crédito;  EMENTA:  Tipologia  textual  e  estratégias  de  tradução.  Noções  de
morfologia, lexicologia e sintaxe comparadas.

HL 387 Crítica e Prática de Tradução II (Grego-Português) -  2 aulas práticas;  1
crédito;  EMENTA:  Marcas  culturais  e  estratégias  de  tradução.  Noções  de
semântica.

HL 387 Crítica e  Prática de Tradução I (Latim-Português) -  2 aulas práticas;  1
crédito;  EMENTA:  Marcas  culturais  e  estratégias  de  tradução.  Noções  de
semântica.



HL 388 Crítica e Prática de Tradução III (Grego-Português) -  2 aulas práticas; 1
crédito; EMENTA: Tradução literária: prosa e poesia.

HL 388 Crítica e Prática de Tradução III (Latim-Português) -  2 aulas práticas; 1
crédito; EMENTA: Tradução literária: prosa e poesia.

HL 389 Crítica e Prática de Tradução IV (Grego-Português) -  2 aulas práticas; 1
crédito; EMENTA: Prática de tradução. Produção durante o semestre letivo
(uma tradução de no mínimo 75 laudas, 5 laudas semanais).

HL 389 Crítica e Prática de Tradução IV (Latim-Português) -  2 aulas práticas; 1
crédito; EMENTA: Prática de tradução. Produção durante o semestre letivo
(uma tradução de no mínimo 75 laudas, 5 laudas semanais).

HL 390 Estudos Clássicos I -  2 aulas teóricas;  2 créditos; EMENTA: Introdução à
epopéia  homérica.  Leitura  da  Ilíada  e  da  Odisséia.  Rudimentos  de  grego
antigo. Noções de épica latina.

HL 391 Estudos Clássicos II -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Introdução à
lírica  romana.  Leitura  de  poemas  de  Catulo,  Horácio,  Virgílio  e  Ovídio.
Rudimentos de latim. Noções de lírica grega.

HL 392 Estudos Clássicos III -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Introdução à
tragédia grega. Leitura de tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Noções
de tragédia romana.

HL 393 Estudos Clássicos IV -  2 aulas teóricas; 2 créditos; EMENTA: Introdução à
comédia latina.  Leitura de peças de Plauto e Terêncio.  Noções de comédia
grega.

HL 394 Língua Portuguesa II – 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Análise do
texto e sua relação com o autor, o leitor e as condições de produção. Coesão e
coerência textuais.

HL 395 Língua Portuguesa III - 4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: A noção de
classe de palavras. A noção de categoria. Categorias primárias e secundárias.
Morfossintaxe do Português. Revisão crítica do tratamento dado às classes de
palavras pela Gramática Tradicional. 

HL 396 Língua Portuguesa IV -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Funções e
relação. A noção de “ordem”. Análise em constituintes. A noção de regência.
Análise sintática.

HL 397 Língua Portuguesa V -  4 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: O português
quinhentista.  A situação lingüística do território brasileiro antes e depois da
chegada  dos  portugueses.  A hipótese  da  crioulização.  Os  primeiros  textos.
Evolução e diferenciação do português do Brasil.

HL  398  Literatura  Brasileira  II  -  4  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Belle
Époque, Modernismo de 22 e a geração de 30. 

HL 399 Neurolingüística  I – 4  aulas  teóricas;  4 créditos;  EMENTA: 1.  Objeto de
Estudo da Neurolingüística; 2. Histórico do campo de pesquisa; 3. Estudos no
Brasil; 4. Análise de dados de linguagem patológica.  



HL 800 Neurolingüística II  – 4 aulas teóricas;  4 créditos;  EMENTA: Problemas e
questões em Neurolingüística.  

HL 801 Tópicos de Estudos Literários II – 4 horas-aula; 4 créditos. Pré-requisito: não
tem.  EMENTA:  Relações  entre  a  literatura  e  outra  área  de  conhecimento.
Sociologia,  Filosofia  ou  Psicanálise.  Verificação  de  conceitos,  métodos  e
textos.

HL 802 Literatura e Poder na Antigüidade – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisito:
não tem. EMENTA: As intersecções entre literatura e poder na Antigüidade
grega e latina. Literatura e Ideologia. 

HL 803 Tradução de Textos Latinos  – 3 horas-aula; 3 créditos;  Pré-requisito: não
tem. EMENTA: Teoria da tradução. Prática de tradução de textos gregos. 

HL 804 Língua Portuguesa III –  4  horas-aula;  4  créditos.  Pré-requisito:  não tem.
EMENTA:  Teorias  de  significação;  análise  de  fenômenos  semânticos  em
diferentes níveis: estrutural, textual, discursivo. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 805 Leitura Orientada em Fonética – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não
tem.  EMENTA: Revisão de textos  de introdução e/ou clássicos  da área da
Fonética. Análise de dados do português brasileiro e /ou de outras línguas sob
o enfoque fonético. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 806 Leitura Orientada em Fonologia – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos:
não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou clássicos da área da
Fonologia. Análise de dados do português brasileiro e/ou de outras línguas sob
o enfoque fonológico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 807 Leitura Orientada em Morfologia – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos:
não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou clássicos da área da
Morfologia. Análise de dados do português brasileiro e/ou de outras línguas
sob o enfoque Morfológico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 808 Leitura Orientada em Sintaxe – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não
tem. Pré-requisitos: não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou
clássicos da área da Sintaxe. Análise de dados do português brasileiro e/ou de
outras línguas sob o enfoque sintático. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 809 Leitura Orientada em Semântica – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos:  
não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou clássicos da área da 
Semântica. Análise de dados do português brasileiro e/ou de outras línguas sob
o enfoque semântico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 810  Leitura Orientada em Lingüística Textual – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-
requisitos: não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou clássicos 
da área da Lingüística Textual. Análise de dados do português brasileiro e/ou 
de outras línguas sob o enfoque textual. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)



HL 811 Leitura Orientada em Teorias do Discurso – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-
requisitos: não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou clássicos 
da área de Teorias do Discurso. Análise de dados do português brasileiro e/ou 
de outras línguas sob o enfoque teórico discursivo. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 812 Leitura Orientada em História da Lingüística – 2 horas-aula; 2 créditos. 
Pré-requisitos: não tem. EMENTA: Revisão e textos de introdução e/ou 
clássicos da área da História da Lingüística. Análise de dados do português 
brasileiro e/ou de outras línguas sob o enfoque da história da lingüística. (cf. 
RES. N. 10/07 – CEP)

HL 813 Leitura Orientada em Filosofia da Linguagem  – 2 horas-aula; 2 créditos.
Pré-requisitos:  não  tem.  EMENTA: Revisão  e  textos  de  introdução  e/ou
clássicos da área da Filosofia da linguagem. Análise de dados do português
brasileiro e/ou de outras línguas sob o enfoque da filosofia da linguagem. (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL 814 Linguagem e Sexualidade – 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não tem. 
Ementa: 

HL 815  Poesia  Portuguesa  -  Do  Trovadorismo ao  Arcadismo -  4  horas-aula;  4
créditos. Pré-requisitos: não tem. EMENTA: Estudo dos desenvolvimentos da
poesia  em  língua  portuguesa  desde  suas  origens  medievais.passando  pelo
Renascentismo , Barroco e Arcadismo. Leitura e discussão de autores e textos
representativos de cada um destes momentos literários.  (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL816 Narrativa de Ficção Portuguesa - 4 horas-aula; 4 créditos. Pré-requisitos: não
tem. EMENTA: Leitura e análise de textos de prosa ficcional do século XX.
Constituição  da  ficção  portuguesa contemporânea  a  partir  de seus  vínculos
com a produção literária do século XIX.Conceitos  de modernidade. Teoria da
narrativa. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL817 Literatura Grega I: Épica - 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não tem.
EMENTA: A Influência das literaturas clássicas grega e latina. O Mundo de
Homero: história e religião. Leitura comentada da  Ilíada e da Odisséia em
tradução.  Outras  épicas.  A  influência  de  Homero  sobre  as  literaturas
posteriores. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL818 Literatura Latina I:Lírica - 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não tem.
EMENTA: A Influência da poesia grega sobre a lírica romana. A poesia lírica
romana. Leitura de poemas de Catulo, Horácio, Virgílio e Ovídio. (cf. RES. N.
10/07 – CEP)

HL819 Literatura Grega II: Tragédia -  2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não
tem. EMENTA: Introdução a tragédia grega. Leitura de estratégias de Ésquilo,
Sófocles e Eurípedes.  O drama satírico. Noções de comédia grega.  (cf. RES.
N. 10/07 – CEP)



HL820 Literatura Latina II: Comédia - 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não 
tem. EMENTA: O teatro romano. A comédia latina. Leitura de peças de Plauto
e Terêncio. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL821 Língua Latina I - 4 horas-aula; 4 créditos. Pré-requisitos: não tem. EMENTA:
O  latim  no  contexto  das  línguas  indo-européias.Breve  história  externa  do
latim.  A pronúncia. Presente do indicativo ativo.  Imperativo presente ativo.
Infinitivo presente ativo. Os casos de Latim. Sintaxe básica da oração latina.
1ª,  2ª,  3ª  declinações.  Adjetivos.  Aposição.  Pronomes  pessoais.  Pronomes
possessivos. Pronomes interrogativos.Preposições.Verbos irregulares: eo, uolo,
fero. Partículas enclíticas - ne e que. Genitivo partitivo com satis, nimis, e qui.
Ablativo  descritivo.  Leituras  (selecionadas  de  acordo  com  os  conteúdos
gramaticais  da  disciplina):  adaptações  de  autores  latinos  e  pequenos
fragmentos autênticos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL822 Língua Latina II - 4 horas-aula; 4 créditos. Pré-requisitos: não tem. EMENTA:
Futuro  do  indicativo  ativo.  Pretérito  perfeito  do  indicativo  ativo.  Verbos
depoentes:  presente,  imperativo,  infinitivo e futuro.  Noções básicas sobre a
conjugação  e  a  oração  passivas.  Futuros  irregulares:  sum  e  eo.  Verbos
irregulares:  possum,  nolo,  malo.  Noções  básicas  sobre  a  oração
infinitiva.Infinitivo  com noli.  4ª  e  5ª  declinação.  Numerais  cardinais  (1-10,
100-1.000). Indefinidos: multus e alter. Demonstrativos: hic e ille. Ablativo de
tempo.Genitivo de valor. Leituras (selecionadas de acordo com os conteúdos
gramaticais  da  disciplina):  adaptações  de  autores  latinos  e  pequenos
fragmentos autênticos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL823  Língua  Latina  III -  4  horas-aula;  4  créditos.  Pré-requisitos:  não  tem.
EMENTA:  Advérbios.  Comparativo  e  superlativo  dos  adjetivos  e  dos
advérbios.  Pretérito  perfeito  dos depoentes.  Verbos semidepoentes:  audeo e
fio.  Uso  e  tradução  do  particípio  passado  depoente.  Particípio  futuro.
Particípio passado dos verbos ativos. Imperfeito indicativo. Mais que perfeito
indicativo. Infinitivo passado e futuro. Aprofundamento; orações subordinadas
substantivas  (acusativo  + infinitivo).  Pronomes:  alius,  aliquis,  ipse,  is,  iste,
quidam,  idem  e  nemo.  Pronomes  relativos.  O  reflexivo:  se,  suus.
Aprofundamento  do estudo do dativo, do ablativo (inclusive ablativo absoluto
e  instrumental)  e  do  genitivo.  Locativo.  Acusativo  de  tempo.  Leituras
(selecionadas  de  acordo  com  os  conteúdos  gramaticais  da  disciplina):
Adaptações de autores latinos; fragmentos e pequenos textos autênticos.  (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL824  Língua  Latina  IV -  4  horas-aula;  4  créditos.  Pré-requisitos:  não  tem.
EMENTA: A voz passiva. Particípio presente. Subjuntivo: mais-que-perfeito,
presente, imperfeito. Aprofundamento do estudo da oração relativa. Usos do
Subjuntivo:  nas  subordinadas  com  ut  e  ne  (  completivas  e  finais);  nas
condicionais; com cum; nas relativas; nas  concessivas; no discurso indireto;
nas  consecutivas.  Introdução  à  consecutio  temporum.  Infinitivo  histórico.
Aprofundamento  do  estudo  da  pronúncia.  Aspectos  da  linguagem  poética;
recursos  retóricos,  ordem das  palavras,  noções  de  métrica.  Leituras:  textos



latinos autênticos selecionados de acordo com os conteúdos  gramaticais da
disciplina. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL825  Língua  Latina  IV -  4  horas-aula;  4  créditos.  Pré-requisitos:  não  tem.
EMENTA: Orações finais com quo. Fore ut + subjuntivo. Quominus e quin +
subjuntivo.  Particípio  passado  passivo.  Ablativo  absoluto:  aprofundamento.
Subjuntivo  nas  orações  independentes.  Verbos  impessoais.  Futuro  perfeito.
Perfeito  do  subjuntivo.  Numerais  cardinais  (11-90)  e  ordinais  (1º-10°).
Gerúndio  e  gerundivo.  Verbos  que  expressam  temor  +  subjuntivo.
Subordinadas temporais.  Subordinadas interrogativas.  A oração condicional:
aprofundamento.  Comparativas.  Correlativas.  Aprofundamento do estudo da
coinsecutio  temporum.  Pronomes:  quisque,  quisquam  e  uterque.  Leituras:
textos  latinos  selecionados  de  acordo  com  os  conteúdos  gramaticais  da
disciplina. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL826 Língua Latina VI - 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não tem. 
EMENTA: Leitura de textos em latim. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL827 Leitura Em Língua Latina I - 2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não tem.
EMENTA: Leitura  e análise lingüística de textos latinos, sobretudo de textos
em prosa. Revisão e aprofundamento (com o auxílio dos textos) dos conteúdos
gramaticais  trabalhados  nas  disciplinas  obrigatórias.  (cf.  RES.  N.  10/07  –
CEP)

HL828 Leitura em Língua Latina II -  2 horas-aula; 2 créditos. Pré-requisitos: não
tem. EMENTA: Leitura  e análise lingüística de textos latinos,sobretudo de
textos  poéticos.  Revisão  e  aprofundamento  (com o auxílio  dos  textos)  dos
conteúdos gramaticais  trabalhados nas disciplinas obrigatórias.  (cf. RES. N.
10/07 – CEP)

HL829 Língua  Grega  I  –  4  horas-aula  -  4  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA:  Escrita  e  pronúncia  reconstruída.  Frases  nominais.  Frases
verbais.Caso acusativo. Caso nominativo. Pronomes pessoais.demonstrativos e
reflexivos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL  830  Língua  Grega  II  –  4  horas-aula  -  4  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA:  Conjugação  temática  de  imperfeito  e  aoristo.  Conjugação
atemática de imperfeito e aoristo. Caso genitivo. Vozes média e passiva do
verbo. Caso dativo. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL831 Língua  Grega  III  –  4  horas-aula  -  4  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA:  Infinitivo,particípio  e  genitivo  absoluto.  Pronomes  relativos  e
indefinidos. Modo subjuntivo. Modo optativo.Verbos temáticos contratos. (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL832 Língua  Grega  IV  –  4  horas-aula  -  4  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA: Aoristo  passivo.  Substantivos  e  adjetivos  da  terceira  declinação
com radicais em Y, I e Futuro. Grau comparativo dos adjetivos.  (cf. RES. N.
10/07 – CEP)



HL833  Língua  Grega  V –  4  horas-aula  -  4  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA:  Perfeito.  Mais-que-perfeito.  Orações  condicionais.  Vocativo  e
imperativo.  Número  dual,  números  cardinais  e  ordinais,  introdução  aos
dialetos literários. Leitura de textos em prosa. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL834  Língua  Grega  VI –  2  horas-aula  -  2  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem:
EMENTA: Leitura de textos em grego antigo. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL835 Leitura em Língua Grega I  – 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem:  EMENTA:  Leitura  e  análise  lingüística  de  textos  gregos.  Revisão  e
aprofundamento  (com  o  auxílio  dos  textos)  dos  conteúdos  gramaticais
trabalhados nas disciplinas obrigatórias. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL836 Leitura em Língua Grega II  - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem:  EMENTA:  Leitura  e  análise  lingüística  de  textos  gregos.  Revisão  e
aprofundamento  (com  o  auxílio  dos  textos)  dos  conteúdos  gramaticais
trabalhados nas disciplinas obrigatórias. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL837 Literatura  Latina III: Épica - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem: EMENTA: A transmissão dos textos latinos. A influência da épica grega.
A  Eneida  de Virgílio. Outras epopéias latinas. A influência de Virgílio. (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL838 Literatura Latina IV: Prosa - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem: EMENTA: Principais manifestações da prosa latina. O romance latino e
suas  relações  com  o  romance  grego.  Relações  entre  o  romance  e  outros
gêneros literários. Petrônio e Apuleio. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL839 Literatura Latina III: Lírica - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem: EMENTA: A poesia de Hesíodo. A poesia lírica: canto coral e monodia.
(cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL840 Literatura Latina IV: Comédia - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem:  EMENTA:  Comédia.  Introdução  histórica.  Leitura  comentada  de
comédias de Aristófanes e Menandro. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL841 Métrica Latina - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não tem: EMENTA:
Fonética do latim. Os princípios básicos da métrica latina. O verso satúrnio.
Metros  épicos.  Metros  líricos  e  elegíacos.  etros  dramáticos.  Prática  de
escansão e leitura em voz alta de textos poéticos latinos. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL842 Métrica Grega - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não tem: EMENTA:
Estudo dos principais tipos de versos utilizados na poesia e sua distribuição
nos gêneros literários. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL843 Reflexões  Lingüísticas  na Antiguidade I  -  2 horas-aula  -  2  créditos:  Pré-
requisitos:  Não  tem:  EMENTA: A  linguagem  entre  os  pré-socráticos. A
questão da linguagem em Platão. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)



HL844 Reflexões Lingüísticas na Antiguidade II -  2 horas-aula -  2 créditos:  Pré-
requisitos: Não tem: EMENTA: A questão da linguagem em Aristóteles e nos
estóicos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL845 Reflexões Lingüísticas na Antiguidade III -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-
requisitos: Não tem: EMENTA: As Gramáticas de Dionísio Trácio e Apolônio
Díscolo. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL846 Reflexões Lingüísticas na Antiguidade IV -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-
requisitos: Não tem: EMENTA: A questão da linguagem em Varrão,Cícero e
Quintiliano. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL847 Reflexões  Lingüísticas na Antiguidade V -  2 horas-aula -  2 créditos:  Pré-
requisitos:  Não tem: EMENTA: As Gramáticas de Donato e Prisciano.  (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL848 Reflexões Lingüísticas na Antiguidade VI -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-
requisitos:  Não tem: EMENTA: As gramáticas  antigas de autores menores.
Estudos de gramática antiga e medieval. Relações entre a gramática grego-
romana e as medievais e renascentistas. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL849  Reflexões  Filosóficas  na  Antiguidade -  2  horas-aula  -  2  créditos:  Pré-
requisitos:  Não  tem:  EMENTA:  Leitura  de  textos  filosóficos  gregos  ou
latinos,preferencialmente  originais.  Influência  do  pensamento  clássico  na
formação do pensamento e cultura ocidentais. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL850 Lingüística de Línguas Clássicas -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Não  tem:  EMENTA:  Algum  tópico  da  linguïstica  contemporânea  e  suas
manifestações  em  latim  e/ou  grego.  Aplicações  de  teorias  da  lingüística
moderna a dados de línguas clássicas. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL851  Literatura  Oral  e  Literatura  Clássica -  2  horas-aula  -  2  créditos:  Pré-
requisitos:  Não tem: EMENTA: Introdução à literatura  oral.  Os estudos de
Milman Parry e Albert Lord. Fórmulas e Cenas Típicas na poesia homérica.
(cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL852 Iniciação à Pesquisa Científica I -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Não tem: EMENTA: Desenvolvimento de hábitos de estudo e inserção na
vida  acadêmica.  Noções  de  teoria   do  conhecimento:  a  formação  do
conhecimento  científico  Iniciação   à  metodologia  científica:  conceitos
fundamentais.  Métodos  e  técnicas  de  pesquisa  em  Ciências  Humanas  e
Letras. Estrutura de monografias e projetos de pesquisa. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL853 Tópicos de Pesquisa em Estudos Linguísticos - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-
requisitos:  Não  tem:  EMENTA: Panorama  dos  principais  campos   e
orientações  teóricas  da  pesquisa  na  área  dos  estudos  lingüísticos.
Aprofundamento teórico em um campo de pesquisa, envolvendo o estudo de



textos  fundadores  e  seus  desdobramentos  relevantes.  (cf.  RES.  N.  10/07  –
CEP)

HL854 Tópicos de Pesquisa em Estudos Literários -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-
requisitos: Não tem: EMENTA: Panorama dos principais campos e orientações
teóricas da pesquisa na área dos estudos literários. Aprofundamento teórico em
um campo de pesquisa,envolvendo o estudo de textos fundadores e de seus
desdobramentos relevantes. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 855 Tópicos de Pesquisa em Tradução - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos Centrais da Tradução EMENTA: Panorama dos principais campos e
orientações  teóricas  da  pesquisa  na  área  dos  estudos  da  tradução.
Aprofundamento teórico em um campo de pesquisa, envolvendo o estudo de
textos fundadores e de seus desdobramentos relevantes. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL  856  Orientação  Monográfica  em Estudos  Lingüísticos  I -  2  horas-aula  -  1
crédito:  Pré-requisitos:  Não tem.  EMENTA: Elaboração   de um projeto  de
pesquisa na área dos estudos lingüísticos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 857 Orientação Monográfica em Estudos Literários I - 2 horas-aula - 1 crédito:
Pré-requisitos: Não tem. EMENTA: Elaboração de um projeto de pesquisa na
área dos estudos literários. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 859 Orientação  Monográfica  em Estudos  da Tradução I -  2  horas-aula  -  1
crédito:  Pré-requisitos:  Não  tem.  EMENTA:  Elaboração  de  um  projeto  de
pesquisa na área dos estudos da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 860  Orientação  Monográfica  em Estudos  Linguísticos  II  -  2  horas-aula  -  1
crédito:  Pré-requisitos:  Não  tem.  EMENTA:  Elaboração  de  um  projeto  de
pesquisa na área dos estudos linguísticos. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 861 Orientação Monográfica em Estudos da Literários  II -  2 horas-aula - 1
crédito:  Pré-requisitos:  Não  tem.  EMENTA:  Execução  de  um  projeto  de
pesquisa na área dos estudos literários. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 862 Orientação Monográfica em Estudos da Tradução II -  2 horas-aula -  1
crédito:  Pré-requisitos:  Não  tem.  EMENTA:  Execução  de  um  projeto  de
pesquisa na área dos estudos da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 863 Orientação Monográfica III - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Não
tem.  EMENTA:  Disciplina  exclusiva  para  alunos  que  já  tenham  cursado
disciplinas de Orientação Monográfica  em outra habilitação do curso de letras.
Elaboração de um projeto de pesquisa em uma das três ênfases do bacharelado:
estudos lingüísticos, literários ou da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 864 Orientação Monográfica IV - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Não
tem.  EMENTA:  Disciplina  exclusiva  para  alunos  que  já  tenham  cursado
disciplinas de Orientação Monográfica  em outra habilitação do curso de letras.



Elaboração de um projeto de pesquisa em uma das três ênfases do bacharelado:
estudos lingüísticos, literários ou da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 865 Tópicos Centrais da Tradução - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não
tem. EMENTA: Disciplina  de introdução aos principais tópicos de discussão
na área dos estudos da tradução, dentre os quais: pressupostos e implicações
das  noções  de  tradução  segundo  o  senso  comum;  amplitude  e  diferentes
dimensões  dom  conceito  de  tradução;  noções  de  competência  tradutória;
dicotomias  forma-sentido,  autor-tradutor,  fidelidade-liberdade,  original-
tradução; noções de equivalência e de  (in)traduzibilidade; noções de problema
de tradução e erro de tradução; espaço e prática do tradutor. (cf. RES. N. 10/07
– CEP)

HL 866 História da Tradução - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos: Não tem.
EMENTA: Relevância  histórico-cultural do tradutor e da tradução: tradução e
poder,  tradução  e  religião,  tradução  e  conhecimento.tradução  e  cultura,
tradução  e  línguas  nacionais,  tradução  e  literaturas  nacionais.Diferentes
tradições do pensamento tradutório, da antiguidade até o início do século XX.
A tradução e os tradutores no Brasil. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 867 Crítica e Prática da Tradução I  - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Não tem. EMENTA: Fundamentação  teórica  básica para a prática e para a
crítica  do  ato  tradutório:  estratégias  e  procedimentos  tradutórios;  tipologia
textual  e  tradução;  função  e  tradução.  Prática  de  tradução  voltada  para  a
discussão da relação tipologia textual versus estratégias de tradução. Disciplina
ministrada em português. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 868 Crítica e Prática da Tradução II - 4 horas-aula - 3 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA:  Diferentes  noções  de  cultura.
Cultura, linguagem e tradução. Prática de tradução voltada para a discussão de
estratégias  de tradução  das  especificidades  culturais  e  para  a  discussão  das
condicionantes  culturais  da  prática  tradutória.  Disciplina  ministrada  em
português. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 869 Crítica e Prática da Tradução III - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos Centrais da Tradução. EMENTA: Tradução e literatura: natureza do
objeto  e  da  prática   de  tradução  literária  ;tradução  e  recepção;  tradução  e
crítica.  Tradução de ficção versus tradução crítica;tradução anotada,tradução
literária: tradução às cegas versus tradução crítica; tradução anotada, tradução
comentada;  noção  de  projeto  e  de  crítica  de  tradução  literária.  Disciplina
ministrada em português. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 870 Crítica e Prática da Tradução VI - 4 horas-aula - 3 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA:  Prática  de  Tradução.  Produzir
durante  o semestre  letivo  uma tradução  de  no mínimo 50 laudas,  5  laudas
semanais. Disciplina ministrada em português. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 871 Oficina da Tradução I - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Não tem.
EMENTA: Ferramentas de tradução. Prática de tradução. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)



HL 872 Oficina da Tradução II - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Não tem.
EMENTA: Comunidades de tradutores: listas, grupos, associações, sindicato.
Questões éticas e normativas. Mercado de tradução. Prática de tradução. (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL 873 Oficina da Tradução III - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Não tem.
EMENTA: Informática e tradução. Prática de tradução. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL 874 Teoria da Tradução I -  2 horas-aula -  2 créditos:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Estudo introdutório de tópicos específicos de
teoria da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 875 Teoria da Tradução II -  2 horas-aula - 2 créditos:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Estudo avançado de tópicos específicos de
teoria da tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 876 Tópicos Especiais da Tradução I -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA: Estudo  de  tópicos  de  uma
determinada área em sua relação com questões pertinentes à tradução, como:
terminologia  e  tradução,  ensino  de  LEM  e  tradução,  filosofia  e  tradução,
religião  e  tradução,  artes  plásticas  e tradução,  cinema e tradução,  música  e
tradução, fotografia e tradução, entre outras. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 877 Tópicos Especiais da Tradução II - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA: Estudo  de  tópicos  de  uma
determinada área em sua relação com questões pertinentes à tradução, como:
terminologia  e  tradução,  ensino  de  LEM  e  tradução,  filosofia  e  tradução,
religião  e  tradução,  artes  plásticas  e tradução,  cinema e tradução,  música  e
tradução, fotografia e tradução, entre outras. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 878 Tópicos Especiais da Tradução III - 2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos Centrais da Tradução. EMENTA: Introdução ao estudo de tópicos da
tradução  em sua  relação  com outras  áreas,  como:  tradução  e  terminologia,
tradução e ensino de LEM, tradução e filosofia,tradução e religião, tradução e
artes plásticas,  tradução e cinema, tradução e música,  tradução e fotografia,
entre outras. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 879 Linguística Aplicada à Tradução -  2 horas-aula - 2 créditos: Pré-requisitos:
Tópicos Centrais da Tradução. EMENTA: Lingüística e tradução. (cf. RES. N.
10/07 – CEP)

HL 880 Tradução  de  Textos  de  Especialidade  I -  2  horas-aula  -  1  crédito:  Pré-
requisitos:  Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA:  Análise  de  questões
tipológicas  relevantes  à  tradução  e  prática  tradutória  de  um  tipo  de  texto
específico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 881 Tradução de Textos de Especialidade II -  2 horas-aula  -  1  crédito:  Pré-
requisitos:  Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA:  Análise  de  questões



tipológicas  relevantes  à  tradução  e  prática  tradutória  de  um  tipo  de  texto
específico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 882 Tradução de Textos de Especialidade III -  2 horas-aula - 1 crédito: Pré-
requisitos:  Tópicos  Centrais  da  Tradução.  EMENTA:  Análise  de  questões
tipológicas  relevantes  à  tradução  e  prática  tradutória  de  um  tipo  de  texto
específico. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 883 Tradução  da  Poesia  I -  2  horas-aula  -  1  crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Poesia e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 884 Tradução da Poesia II -  2 horas-aula -  1 crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Poesia e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 885 Tradução da Poesia III -  2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Poesia e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 886 Tradução  de  Ficção  I -  2  horas-aula  -  1  crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais  da  Tradução.  EMENTA: Ficção  e  tradução.  (cf.  RES.  N.  10/07  –
CEP)

HL 887 Tradução da Ficção II -  2 horas-aula  -  1  crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais  da  Tradução.  EMENTA: Ficção  e  tradução.  (cf.  RES.  N.  10/07  –
CEP)

HL 888 Tradução da Ficção III -  2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Tópicos especiais de tradução de ficção. (cf.
RES. N. 10/07 – CEP)

HL 889 Tradução de Drama I -  2 horas-aula  -  1  crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Teatro e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 890 Tradução de Drama II -  2 horas-aula -  1 crédito:  Pré-requisitos:  Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Teatro e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 891 Tradução de Drama III -  2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Teatro e tradução. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 892 Tradução Monográfica I - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Tópicos 
Centrais da Tradução. EMENTA: Estudo comparativo, estudo da recepção ou 
estudo da presença e relevância da tradução em um movimento, período, autor 
ou obra. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 893 Tradução Monográfica II - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Tópicos 
Centrais da Tradução. EMENTA: Estudo comparativo, estudo da recepção ou 
estudo da presença e relevância da tradução em um movimento, período, autor 
ou obra. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 894 Tradução Monográfica III - 2 horas-aula - 1 crédito: Pré-requisitos: Tópicos 
Centrais da Tradução. EMENTA: Estudo comparativo, estudo da recepção ou 



estudo da presença e relevância da tradução em um movimento, período, autor 
ou obra. (cf. RES. N. 10/07 – CEP)

HL 895 Projetos de Tradução I -  4 horas-aula - 3 créditos: Pré-requisitos: Tópicos
Centrais  da Tradução. EMENTA: Projetos integrados de tradução.Disciplina
vinculada  a  um  projeto  de  pesquisa  registrado,  de  natureza  prática  e  com
caráter  de  estágio  em tradução  ou em pesquisa  de  tradução.  Execução  das
atividades definidas no âmbito do projeto de pesquisa. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL 896 Projetos de Tradução II -  4 horas-aula - 3 créditos: Pré-requisitos: Tópicos
Centrais da Tradução. EMENTA: Projetos integrados de tradução. Disciplina
vinculada  a  um  projeto  de  pesquisa  registrado,  de  natureza  prática  e  com
caráter  de  estágio  em tradução  ou em pesquisa  de  tradução.  Execução  das
atividades definidas no âmbito do projeto de pesquisa. (cf. RES. N. 10/07 –
CEP)

HL  900  Leitura  Crítica  de  Materiais  Didáticos  do  Português  Brasileiro  como
Língua  Adicional  -  2  horas-aula  -  2  créditos:  Pré-requisitos:  Não  tem.
EMENTA: Exame crítico de diferentes materiais didáticos produzidos para o
ensino  de  português  brasileiro  como  língua  adicional.  Ensino  por  tarefas.
Exercício  de  produção  de  materiais  adequados  às  diferentes  populações  de
aprendizes. (cf. POR. N. 156/2015 – PROGRAD)

HL 901 Descrição do Português Brasileiro como Língua Adicional - 2 horas-aula - 2
créditos: Pré-requisitos: Não tem. EMENTA: Particularidades da gramática do
português brasileiro frente à língua descrita nas gramáticas normativas. Noções
de  fonologia,  morfologia  e  sintaxe  do  português  brasileiro  com  base  em
gramáticas descritivas. (cf. POR. N. 156/2015 – PROGRAD)



II. DISCIPLINAS  ANUAIS

 
HL401 Língua Portuguesa A -  4  horas-aulas  semanais:  2  teóricas  e  2  práticas;  6

créditos; EMENTA: Língua e cultura. Leitura e interpretação de texto. Prática
de redação.

HL402 Língua Portuguesa B - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: Os sentidos do
termo  "gramática".  História  da  gramática  tradicional.  Revisão  crítica  do
aparelho  descritivo  da  gramática  tradicional.  A  concepção  lingüística
subjacente. o projeto tradicional: o normativismo e a destinação pedagógica.
Os limites e as aberturas da gramática tradicional.

HL403 Língua Portuguesa C - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: Morfologia:
conceito, objeto, classificação de palavras e morfemas; análise morfêmica do
vocábulo. Sintaxe: conceito e objeto; níveis de articulação; análise sintática;
parataxe e hipotaxe;  figuras de sintaxe; concordância;  regência e colocação;
pontuação.

HL404 Língua Portuguesa D - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: Português no
contexto das línguas indo-européias. Romanização da Lusitânia. Invasão dos
bárbaros.  Formação  da  nacionalidade  portuguesa.  Expansão  do  português.
Fonética  histórica.  Morfossintaxe  histórica.  Formação  do  léxico.
Características do português arcaico. Características do português do Brasil.

HL405  Língua  Portuguesa  E -  6  horas-aula  semanais:  2  teóricas  e  4  práticas;  8
créditos; EMENTA: Estruturas básicas da língua portuguesa para estrangeiros.
Discussão de textos. Exercícios práticos de conversação. Exercícios básicos de
redação.

HL409 História das Literaturas A - 3 aulas teóricas; 6 créditos; EMENTA: Estudo do
desenvolvimento  e  da  organicidade  das  literaturas  ocidentais  a  partir  da
perspectiva  temática.  O indivíduo  e  a  sociedade.  O homem e  a  mulher.  O
homem e a natureza. O homem e o tempo.

HL410  Literatura  Portuguesa  A -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:  Idade
Média portuguesa. Poesia trovadoresca e prosa da primeira época medieval.
Poesia  e  prosa  da  segunda  época  medieval.  Teatro  medieval  português.  O
humanismo e o Renascimento em Portugal: poesia e prosa. Poesia lírica e épica
de Camões. Barroco: poesia e prosa. Neoclassicismo: poesia e prosa.

HL411  Literatura  Portuguesa  B -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:
Romantismo  em  Portugal.  Realismo.  Simbolismo.  Modernismo.
Experimentalismo.

HL414 Língua Latina A - 4 horas-aula semanais: 2 teóricas e 2 práticas; 6 créditos;
EMENTA: Contexto lingüístico do latim: o Indoeuropeu. Fonologia: alfabeto
latino (escrita e pronúncia). Morfologia: as cinco declinações. Morfologia: as
quatro conjugações regulares, verbo esse e compostos. Sintaxe: a proposição
independente,  das  concordâncias,  dos  complementos,  do  uso  dos  casos.
Síntaxe:  as  proposições  dependentes,  consecutio  temporum,  A.C.I.,  ablativo
absoluto.

HL415 Língua Latina B - 4 horas-aulas semanais: 2 teóricas e 2 práticas; 6 créditos;
PRÉ-REQUISITO:  HL414;  EMENTA:  Revisão  geral  das  declinações  e



particularidades. Revisão geral das conjugações regulares. Verbos irregulares,
defectivos,  anômalos,  depoentes,  semidepoentes.  Revisão  geral  das
proposições  dependentes.  Noções  de  métrica  latina,  estilística  e  calendário.
Introdução à pesquisa étimo-semântica.

HL416 Literatura Latina A  - 3 aulas teóricas; 6 créditos; EMENTA: Características
fundamentais da literatura latina. Período arcaico. Período de ouro.

HL417 Literatura Latina B  - 3 aulas teóricas; 6 créditos; EMENTA: Período de ouro:
autores  secundários.  Período  do  pós-clássico.  Período  da  decadência  da
literatura latina. A literatura latino-cristã.

HL418 Língua Grega A  -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:  Iniciação dos
lineamentos básicos de língua com vistas à difusão universal. A presença do
grego na sistemática, quanto à raízes e aos prefixos. A sistemática ocidental na
nomenclatura  científica  e  literária.  Palavras-conceitos  do  Ocidente,  de
procedência  grega.  Flexões  e  estruturas.  Estrutura  das  vozes  e  dos  tempos
verbais. Flexão pronominal. Palavras inflexíveis.

HL419 Língua Grega  B -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL418;
EMENTA: Flexão verbal  em -mi.  Anomalias  verbais.  Anomalias  nominais.
Leitura de textos: Heródoto, Xenofonte-Homero. Concordância e regência.

HL421  Literatura  Grega  B  -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:  Tucídides.
Sócrates. Estruturas da "República" de Platão. A auto-educação do indivíduo
na poesia Eolo-Jônica.  A fé aristocrática de Píntaro.  O paraíso de Teócrito-
idílios.

HL423  Literatura  Aplicada  ao  Ensino -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:
Aspectos  gerais  da  literatura  na  educação.  A  literatura  na  escola  e  suas
dificuldades. A literatura infantil,  objetivos e características. A literatura e a
criança:  interesses  e  satisfação.  A  interpretação  do  texto  para  crianças.  A
literatura  juvenil,  peculiaridades  e  adequação.  O trabalho  com o texto  para
jovens.

HL424  Semiótica  e  Comunicação  III -  3  aulas  teóricas;  6  créditos;  EMENTA:
Introdução à teoria da informação. Informação e originalidade. Quantificação
da  informação.  Comunicação  e  cultura  de  massa.  Arte  e  reprodução.
Informação e o veículo de massa.  Os discursos audio-visuais.  Semiótica.  O
conceito de signo para Peirce. Classificação e níveis do signo. Interpretante do
signo, conceito e divisão.

HL425 Literatura Brasileira XI - 2 aulas teóricas; 4 créditos; EMENTA: Literatura
Brasileira - realidade como fator de arte e elemento distintivo de nossas letras.
Momentos decisivos: autores e obras. Momentos decisivos: formas literárias e
temas expressivos.

HL426  Manifestações  Literárias  do  Paraná  A -  2  aulas  teóricas;  4  créditos;
EMENTA: O papel da literatura regional  no Brasil:  a literatura do sul e as
dicotomias metrópole/província, local/universal. A identificação sócio-cultural
do Paraná. A formação da literatura: precursores. Momentos decisivos, autores
e obras. Atualidade: tendências gerais.

HL427  Língua  Portuguesa  F -  6  horas-aula  semanais:  2  teóricas  e  4  práticas;  8
créditos;  EMENTA:  A  ortografia,  regência,  concordância,  estruturação  do
período.  Análise  e  interpretação  de  linguagem  humana.  O  vernáculo  e  as
variantes lingüísticas. Estilística. A língua padrão: textos. Prática de redação.
Leitura de obras de autores nacionais modernos e contemporâneos.



HL428 Literatura infanto-juvenil - 3 aulas teóricas; 6 créditos; EMENTA: posisão da
literatura infanto-juvenil no contexto da literatura em geral. Modo de ser da
literatura infanto-juvenil. História e teoria do texto para criança. A literatura, o
jovem e  a  sociedade.  A literatura  na  escola.  Os  meios  de  comunicação  de
massa e o livro.

HL429  Semiótica  e  Comunicação  A -  2  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  A
semiologia e seu modelo lingüístico. Semiótica. O signo peirceano. Categorias
cenopitagóricas.  A  questão  do  ícone.  Os  dois  eixos  de  organização  da
linguagem. A linguagem e o pensamento lógico e analógico.

HL430 Língua Latina C -  4 aulas  teóricas;  8 créditos;  PRÉ-REQUISITO: HL417;
EMENTA: A traduçÃo - técnicas e limites. C. J. Caesar - De Bello Gallico -
leitura e tradução. Titus Livius - Ab Urbe Condita - leitura e tradução. M. T.
Cicero  -  Orationes  -  leitura  e  tradução.  Q.  Horatius  F.  -  Odes  -  leitura  e
tradução. P. Vergilius M. - Bucálicas e Eneida - leitura e tradução.  P. Ovidius
N. - Metamorfoses - leitura e tradução.

HL431 Língua Grega C -  4  aulas  teóricas;  8  créditos;  PRÉ-REQUISITO:  HL419;
EMENTA: A epopéia. A poesia lírica. A tragédia. A comédia. A filosofia. A
eloqüência. A história.

HL432  Esperanto -  3  horas-aula  semanais:  1  teórica  e  2  práticas;  4  créditos;
EMENTA:  História da idéia de língua internacional. Estrutura do Esperanto.
Evolução  da  língua  e  do  respectivo  movimento.  Conceito  e  objetivo  da
Interlingüística. Campos de pesquisa da Interlingüística.

HL433 Lingüística A - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: Introdução à lingüística.
Fonética  articulatória.  Fonética  acústica.  Fonética  Portuguesa.  A  teoria  do
fonema. Técnica de análise fonêmica. O saber lingüístico. Elementos teóricos
da gramática. Procedimentos de análise lingüística.

HL434 Lingüística B - 4 aulas teóricas;  8 créditos;  EMENTA: A língua como fato
social. A unidade e a diversidade lingüística. A variação lingüística segundo as
situações de comunicação. A variação lingüística diatópica,  a diastrática e a
diacrônica. A noção de norma. Norma culta e norma gramatical. A pedagogia
da norma culta. Procedimentos de pesquisa.

HL435  Língua  Portuguesa  G -  4  horas-aula  semanais:  2  teóricas  e  2  práticas;  6
créditos; PRÉ-REQUISITO: HL401; EMENTA: Leitura obrigatória de textos
da literatura nacional. Organização das idéias e estruturação do texto. Produção
de textos em língua portuguesa. Correção gramatical de textos e sua adequação
à  estilística  dos  meios  de  comunicação  de  massa.  Original  datilografado:
normas de apresentação de originais. Apreciação do conteúdo e da forma de
textos publicados nos veículos impressos.

HL436 Filologia Românica A - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: Conceituação.
România e Latim Vulgar. Origem, desenvolvimento e classificação das línguas
românicas;  sua  evolução  fonológica  e  mórfica.  Formação  do  seu  léxico.
România estendida.

HL437  Literatura  Grega  A -  4  aulas  teóricas;  8  créditos;  EMENTA:  Hesíodo:
Teogonia.  Lugar  dos  gregos  na  História  da  Educação  Humana.  Cultura  e
Educação  da  Nobreza  Homérica.  Estruturas  da  Poética  de  Aristóteles.
Estruturas da Retórica de Aristóteles. Aparecimento da tragédia sua força e sua
situação na cultura grega. O drama de Ésquilo. O homem trágico de Sófocles.



Eurípedes e o seu tempo. Origem  da comédia. Os sofistas. A Sofística como
fenômeno da história da Educação.

HL438 Teoria da Literatura A - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: O fenômeno
literário: criação literária e funções da literatura. A poesia. A ficção.

HL439  Literatura  Brasileira  B -  4  aulas  teóricas;  8  créditos;  PRÉ-REQUISITO:
HL441; EMENTA: A literatura brasileira do barroco aos antecedentes de 22.

HL440  Semiótica  e  Comunicação  C -  2  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:
Introdução  à  Teoria  da  Informação  e  Originalidade.  Quantificação  da
Informação. Comunicação e Cultura de Massa. Arte e Reprodução. Informação
e o Veículo de Massa. Os Discursos Audio-Visuais. Semiótica. O Conceito de
Signo para Peirce.  Classificação e  Níveis  do Signo.  Interpretante  do Signo,
Conceito e Divisão.

HL441 Literatura Brasileira A - 4 aulas teóricas; 8 créditos; EMENTA: A literatura
brasileira: do modernismo às vertentes da atualidade.

HL442  Língua  Portuguesa  H -  2  aulas  teóricas;  4  créditos;  EMENTA:  Língua  e
escrita:  estruturação  do  texto;  Texto  informativo  e  opinativo;  Prática  de
Recepção e Produção de textos.
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