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EMENTA

Introdução aos princípios gerais da Semântica. Produção do sentido nas línguas orais e nas línguas

de sinais. Princípios básicos da Lexicologia e da Lexicografia nas línguas orais e nas línguas de

sinais.

I – OBJETIVOS

GERAL

Apresentar  o  nível  semântico  das  línguas  naturais  e  suas  principais  perspectivas  teóricas.

Descrever os princípios básicos de lexicologia e lexicografia através de dados selecionados das

línguas orais e de sinais. 

ESPECÍFICOS

• Compreender os fenômenos semânticos das línguas orais e de sinais. 

• Reconhecer  as  implicações  dos  componentes  semânticos  nos  processos  de  tradução  e

interpretação.

• Conhecer os princípios básicos da Lexicologia e Lexicografia nas línguas de sinais.

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Aspectos introdutórios

1.1 Nível semântico das línguas naturais

1.2 Noções básicas de semântica

2. Semântica da Libras

2.1 Metáfora e Metonímia

2.2 Expressões idiomáticas

3. Princípios básicos da Lexicologia e da Lexicografia

3.1 Aspectos introdutórios

3.2 Lexicologia e Lexicografia nas línguas de sinais



III – METODOLOGIA

Disciplina desenvolvida de forma remota. Utilização das plataformas digitais: SIGAA e Moodle

Ipê.

Os materiais da disciplina, conteúdo para estudo e avaliações serão disponibilizados no ambiente

virtual de aprendizagem. Os/as estudantes que apresentarem dificuldades de condição de acesso às

atividades  remotas  poderão entrar  em contato via  e-mail  fabianemoraes@ufg.br para buscar

alternativas para o desenvolvimento das atividades e acesso ao conteúdo de estudo.

 – Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto,

como: fóruns de discussão, chat, e-mail, formulários, entre outros. Atendimento online, em tempo

real, via Google Meet.

 – Atividades previstas:  serão realizadas  atividades  de forma síncrona (docentes  e  discentes

interagindo em tempo real)  no  atendimento  para  sanar  dúvidas.  Além disso,  serão realizadas

atividades de forma assíncrona (docentes e discentes interagindo em tempos diversos),  como:

fórum  de  discussão,  leitura  de  materiais  (artigos,  capítulos,  livros  etc.),  análise  e  debate  de

vídeos/filmes, questionários, dentre outras.

– Produção do/a estudante: os/as estudantes poderão participar de formas diversas, através das

atividades previstas. 

A  frequência  dos  discentes  será  calculada  através  do desenvolvimento  das  atividades

síncronas e assíncronas. 

IV – AVALIAÇÃO

A avaliação  será  contínua  e  formativa,  com atividades  individuais  e  em grupo.  A nota  final

consistirá na média da N1 e N2, sendo:

Atividade Valor

N1 Atividade 1 5,0 pontos

Atividade 2 5,0 pontos

N2 Atividade 3 10,0 pontos

Total: 10,0 pontos

 Observações: 

De  acordo  com  o  artigo  83  do  Regulamento  Geral  dos  Cursos  de  Graduação  (RGCG)  “O

estudante que deixar de realizar avaliações do componente curricular poderá solicitar ao professor

segunda chamada, até 7 (sete) dias após a data de realização da avaliação”. A solicitação deverá

ser enviada para o e-mail fabianemoraes@ufg.br. 

mailto:fabianemoraes@ufg.br


Em caso de plágio a atividade será anulada.

V – SOBRE A FREQUÊNCIA DO/A ALUNO/A:

A frequência do/a aluno/a será acompanhada pelas atividades assíncronas realizadas no ambiente

virtual e pela participação nas aulas síncronas.

VI – OBSERVAÇÕES SOBRE O ENSINO REMOTO1:

Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da

pandemia pelo coronavírus (SARS-CoV-2), o que por sua vez, motivou a adoção do modelo de

ensino remoto emergencial,  com vistas  à  proteção dos  direitos  autorais,  de imagem e voz de

professor(es) e estudantes, abaixo estão elencadas algumas medidas/resoluções, as quais deverão

ter a ciência e concordância de todos os envolvidos nas atividades de ensino previstas para esta

disciplina. 

1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas poderão

ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz do professor e dos estudantes.

A gravação das atividades remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta do docente responsável

pela disciplina e os alunos nela regularmente matriculados.

2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas o professor e os estudantes

regulamente  matriculados  nesta  disciplina.  Depende de  autorização do professor,  o  acesso  de

terceiros  ao  ambiente  virtual  de  ensino  remoto,  que  porventura,  não  estejam  diretamente

envolvidos com as atividades nela desenvolvidas.

3)  Os  materiais  didáticos,  que  porventura,  forem  disponibilizados  pelo  professor,  não

poderão  ser  objeto  de  divulgação  ao  público  externo,  seja  por  meio  de  redes  sociais,

filmagens,  vídeos,  impressos  de  fotografias  e  quaisquer  outros  meios  de  publicação  e

comunicação.

4) O material didático produzido e fornecido pelo professor deve ser utilizado apenas para fins

educacionais e pedagógicos da disciplina.

5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas gravadas

sem a autorização expressa do professor.

1  Material elaborado pelo Professor Marcos Vinícius Vilela para O Programa de Integrado de Formação oferecido
aos docentes da UFG.
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