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           EMENTA 

A linguagem como ação e interação. Fundamentos teóricos da pragmática. As correntes da Pragmática. 

Pragmática, Semântica e Filosofia da Linguagem. Atos de fala. Máximas conversacionais. 

       OBJETIVOS 

 

  Situar a Pragmática no campo de estudos da linguagem;  

 Apresentar uma visão dos referenciais teóricos em que se pauta a pragmática contemporânea;  

 Discutir as relações interlocutivas que intervêm na constituição do sentido; 

  Apresentar as várias correntes da pragmática. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. UNIDADE I: O conceito de Pragmática 

1) Significação convencional 

2) A questão da estrutura e o contexto 

3)  Referência e o papel da situação (dêixis) 

3) Conceitos Importantes da Pragmática  

 

2. UNIDADE II:  Filosofia da Linguagem e Pragmática  

a) Os pontos de partida dos estudos da Pragmática  

c) Os tipos de enunciados e sua realização  

d) Os Atos de Fala 

e) Grice e o Princípio de Cooperação 

 

3.   UNIDADE III:  Correntes da Pragmática 

1.0 Ducrot: Pragmática e Argumentação 

2.0 Aspectos da Teoria da Relevância 
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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 28h, divididas nas 14 semanas de aula. Cada semana 

terá uma atividade síncrona (um encontro de 2h), 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 via Portal Didático aos alunos inscritos). 

Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático e 

também no grupo de WhatsApp, criado para esse fim. 

 

 Atividades assíncronas: Serão compostas por 26h, divididas nas 14 semanas de aula. Farão parte 

dessas atividades: leituras de textos literários e teóricos, produção de textos acadêmicos acerca de 

textos literários; escrita de textos acadêmicos, resenhas, fichamentos, questionários, chats, fórum etc. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 004, 

de 25 de março de 2021 

 

“Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades 

propostas de 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 texto acerca dos tópicos específicos, referente a cada unidade do conteúdo (15 

pontos cada atividade), perfazendo um total de 45 pontos; 

 

 Resenha de textos teóricos referentes às unidade do conteúdo programático, perfazendo um 

total de 15 pontos 

 

 Trabalhos com questões discursivas a respeito de conteúdo ministrado 20 pontos para cada 

atividade- serão duas atividades, correspondendo a unidades do conteúdo programático. 

 

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. 

 

E Em relação à segunda chamada de avaliação, atenta-se para o parágrafo 4°, do artigo 10 da 

RESOLUÇÃO Nº 004, de 25 de março de 2021, que diz: 

 

§ 4° É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2ª chamada, 

seguindo normas e resoluções vigentes. Nas justificativas aceitas devem constar problemas de ordem 

técnica e situações envolvendo estágios e trabalhos, em caso de atividades com prazos inferiores a 24 

horas. 
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