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           EMENTA 

Análise do Discurso e suas categorias de análise. Discurso e relações sociais. Sobre as condições de produção 

do discurso. Formação ideológica e formações discursivas. Interdiscursividade e intradiscursividade. 

Procedimentos de Análise 

       OBJETIVOS 

 Explorar as categorias analíticas da Análise do Discurso.  

 Examinar as condições de emergência dos discursos. 

 Explorar os conceitos fundadores de Formação Ideológica e Formações discursivas 

 Discutir os conceitos de intradiscursividade e interdiscursividade 

 Explicitar os fundamentos teórico-analíticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Análise do discurso e suas categorias de análise 

2. As condições de produção do discurso. 

3. Formações Ideológicas e Formações Discursivas 

4. Da manifestação à discursividade: o intradiscurso e o interdiscurso. 

5. Fundamentos teórico-analíticos  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As unidades do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO serão desenvolvidas aulas por meio de atividades 

síncronas (aulas online) e assíncronas (atividades - off-line).  

 

 Atividades síncronas:  Serão compostas por 24h, divididas nas 14 semanas de aula.  Cada semana 

contará com 2h de atividades, conforme estabelecido no horário divulgado na página da Coordenadoria 

do Curso (COLET). Essas atividades serão desenvolvidas por meio do Google Meet (cujo endereço de 

acesso será divulgado aos alunos em seus e-mails pessoais) e através do Portal Didático. 

 As aulas teóricas, assim como as atividades propostas, serão desenvolvidas a partir da leitura e 

discussão de teóricos e de artigos acadêmicos, visando a compreensão das categorias de análise e os 

fundamentos analíticos agenciados. 

Atividades assíncronas: Serão compostas por 30h, divididas nas 14 semanas de aula. Farão parte dessas 

atividades: leitura e de textos teóricos e analíticos para discussão em seminários. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela RESOLUÇÃO Nº 017, de 07 de julho 

de 2021, em seu artigo 11. 

“Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas de 
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modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não entregar 75% 

daquelas atividades será reprovado por infrequência 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 

 

 Produção de resenhas críticas de textos teóricos propostos em aulas assíncronas, objetivando o 

desenvolvimento de seminários. (Serão duas resenhas: 10 pontos cada atividade); 

 

 Participação em seminários: serão três seminários no valor de 20 pontos cada um, referentes a cada 

unidade do conteúdo programático. 

 

 Produção de uma análise discursiva, a partir das discussões ocorridas durante a disciplina 

ministrada 20 pontos para a atividade. 

 

As demais informações e planejamentos sobre as atividades avaliativas serão disponibilizados durante 

as aulas síncronas. 

 

Atividade de recuperação - Após as três etapas de avaliação, será aplicada uma atividade 

substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo ministrado durante o semestre e 

valerá 100 pontos. Essa avaliação tem como objetivo recuperar as notas das atividades 

anteriores e, caso seja maior do que a soma das avaliações aplicadas, passará a contar como 

nota final do semestre. 

 

Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII - Da 

Segunda Chamada de Avaliação - constante na resolução nº 012, de 4 de abril de 2018. 
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