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COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina 

IELIN - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SEMÂNTICOS 

Período: 3º Currículo: 2020 

Docente: Profa. Dra. Luciani Dalmaschio Unidade Acadêmica: DELAC 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há 

C.H. Total 

(54 horas-aula) 

 C.H. Prática: 

- 

 

C C. H. Teórica   

(54 horas-aula) 

Grau 

Licenciatura 

  Ano:      2021 Semestre: 2021/1 

Período Remoto                                        

Emergencial 

EMENTA 

Conceito de Semântica. A ciência do significado. Objeto de Estudo da semântica. Os limites da semântica 

como ciência da significação. Perspectivas semânticas. Fundamentos teóricos sobre o processo da 

significação, com ênfase nas dimensões do significado, da referência e do sentido. Considerações a respeito 

da semântica em questões gramaticais, atenção para com as operações semânticas e as estruturas 

gramaticais. Propriedades semânticas e pragmáticas: acarretamento, anáfora, pressuposição, tempo, aspecto, 

evento, modalidade, operadores, quantificadores, a partir da análise do 
Português Brasileiro. 

OBJETIVOS 

- Apresentar e discutir conceito de semântica e sua caracterização como ciência do significado. 

- Apresentar os tipos de semântica de acordo com as concepções de linguagem e objetos de estudo. 

- Apresentar um panorama da semântica, da lexicologia e da lexicografia desde uma perspectiva 

histórica a uma perspectiva sincrônica. 

- Distinguir fenômenos semânticos na análise de fatos da língua e avaliar sua manifestação semântica. 
- Desenvolver a habilidade para análise semântica dos fatos da língua. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 A semântica 

A questão do significado e as várias perspectivas semânticas A 

semântica formal na linguística contemporânea 

O objeto de estudos do semanticista Uso e 

menção 

Semântica e pragmática 

 

2 Propriedades Semânticas 

Acarretamento Pressuposição 

Ambiguidades 

Implicaturas conversacionais 

Outros casos particulares 

 

3 Análise semântica 

CONEP- UFSJ 
Parecer nº038/2019 

Aprovado em 26/08/2019 



 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas (online) e assíncronas (offline). 

- Atividades síncronas: Serão compostas por 28h, divididas em 12 semanas de aula: 10 semanas 

contarão com 2h de atividades e 02 com 4 horas 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. 

- Atividades assíncronas: Serão compostas por 26h, divididas em 12 semanas de aula. Farão parte 

dessas atividades: leitura e escrita de textos acadêmicos. 

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, e não pela   presença   durante   as   atividades 

síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será 
reprovado por infrequência”. 

CRITÉRIOS DE  AVALIAÇÃO 

As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 

 apresentação de texto-síntese sobre aspectos teóricos apresentados na disciplina – (25 pontos); 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 1 (25 pontos); 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 2 (25 pontos); 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 3 (25 pontos). 

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 N. 012, de 4 de abril de 

2018. 
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