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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes 
e qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não 
será estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das 
atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

Tópicos em Linguística Aplicada (UCLE,  6291) 

Carga Horária Total da UC: 60h 

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h 

Professor(a) Responsável:  

Profa. Dra. Souzana Mizan 

Contato: 

souzana.mizan@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Permitir a compreensão da linguística aplicada como uma disciplina científica e a familiarização com alguns 

de seus conceitos, objetos de estudo e metodologias. 

 

ESPECÍFICOS:  

Contribuir para que os estudantes possam:  

 compreender a origem e evolução da linguística aplicada como uma disciplina;  

 familiarizar-se com a teoria e pesquisas realizadas na área;  

 aplicar alguns dos conceitos e métodos estudados em atividades práticas  

 

 

EMENTA 

Esta unidade curricular (UC) propõe-se a apresentar e discutir questões teóricas e metodológicas específicas 
da Linguística Aplicada. Serão oferecidos módulos diferentes, nos semestres em que a unidade curricular for 

oferecida, que poderão abordar a própria história e características da linguística aplicada; teorias da linguagem 
e suas aplicações em contextos específicos de uso da língua inglesa; e temas -chave dessa área de estudos 
como a relação entre linguagem e contexto social, linguagem e cultura, análise do discurso, análise crítica do 

discurso, teorias de gênero, entre outros. Caberá ao docente responsável a operacionalização desse trabalho 
nas diferentes turmas. A bibliografia inclui textos em português e em inglês e, dessa forma, a participação na 
UC exige que o estudante seja fluente na leitura em ambas as línguas.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulos diferentes serão oferecidos nos semestres em que a unidade curricular for oferecida, podendo 
incluir:  

1. A origem, evolução e características da linguística aplicada  

2. Teorias da linguagem e suas aplicações em contextos específicos de uso da língua inglesa  

3. A relação entre linguagem e contexto social  

4. A relação entre linguagem e cultura  

5. Análise do discurso  

6. Análise crítica do discurso  

7. Teorias de gênero 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Tomando como plataforma de trabalho remoto o Moodle, o Google Classroom e o Scholar, o cronograma de 

desenvolvimento do plano de ensino bem como a distribuição da carga horária da UCLE – Tópicos em 
Linguística Aplicada (60h) foi estruturado como se segue, considerando que, das 60h correspondentes à UC, 
8h (oito horas) já foram cumpridas presencialmente nos dias 02/03/2020 e 09/03/2020. 

 Atividades Síncronas: Sempre às segundas-feiras, no horário previsto para a UC, nos 
dois turnos, a combinar. 

Consiste em um encontro de 60 min / semana, via Google Meet, para elucidar dúvidas e promover o contato 

entre os participantes da turma. O encontro será gravado e disponibilizado na plataforma Google Classroom 
e a Plataforma Scholar para consulta posterior. Carga horária total da atividade síncrona: 10 horas. 

 
 Atividades Assíncronas: 
1. Aula Gravada: 10 horas 
2. Leitura de textos e visualização de vídeos: 20 horas 

3. Criação de um site ou podcast colaborativo: 6 horas 
4. Seminário em grupo: 6 horas 

 

Metodologia de Avaliação:  

a) Participação nas atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente virtual;  

b) Criação de um site ou podcast colaborativo;  

c) Seminários em grupo, gravados e disponibilizados no ambiente virtual. 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MOITA LOPES, L. P. (Org.) Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006. 279 p. 
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SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a 

uma ecologia de saberes. In: ______; MENESES, Maria Paula (org.). Epistemologias do 
sul. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
COMPLEMENTAR 
 

FERRAZ, D. M. Visibilidade LGBTQIA+ e Educação Linguística: por entre os discursos de ódio, 
aceitação e respeito. Revista X. Curitiba, volume 14 , n. 4, p. 200-221, 2019. 

MIZAN, S. Língua global, identidades e saberes: encontros e fronteiras nas zonas de contato. In: 
Sueli Fidalgo e Neide Elias. (Org.). Cadernos de licenciatura em Letras: memória, prática e pesquisa 
para a docência. 1ed. São Paulo: Alameda editorial, 2017, p. 85-106. 

RAJAGOPALAN, Kanavillil. 2003. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e questão ética. 
São Paulo: Parábola Editorial. ISBN 85-88456-13-3. Pp.144. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Souzana Mizan Letras- Inglês  Doutora DE 40h/semana 

     

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

03/08-08/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  
Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h30m 

 

10/08-15/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h 

 

17/08-22/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h30m 

 

24/08-29/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h  

 

5h 
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               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

31/08-05/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 

5h30m 
 

07/09-12/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h 

 

14/09-19/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h30m 

 

21/09-26/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h  

              Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 

5h 
 

28/09-03/10 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 
5h30m 

 

05/10-10/10 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00  
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30  

               Tempo destinado à realização das atividades: 1h00 

 

4h30m 
 

10/10 a 17/10 Encerramento do semestre  

Total de horas em ADE 52h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


