ANEXO I – QUADRO DE VAGAS POR LINHA DE PESQUISA
ÁREA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
1. Análises textuais, discursivas e enunciativas
PROFESSOR
Ana Zandwais

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)
1
1

Carmem Luci da Costa Silva

2

2

Florence Carboni

2

-.-

Freda Indursky

-.-

1

Lucia Rottava

2

2

Luiza Milano Surreaux

1

1

Maria Cristina Leandro Ferreira*
Solange Mittmann

2
-.-

2
-.-

Valdir do Nascimento Flores

1

1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Teorias materialistas: língua, discurso e ideologia; discurso e ensino; história das ideias linguísticas
Linguística da enunciação; teoria da argumentação na língua; texto e enunciação; aquisição da
linguagem e enunciação; ensino de língua materna e enunciação
Linguagem e mídia, Linguagem verbal e ideologia, Linguagem e trabalho.
Formação social, ideologia, formação ideológica, formação discursiva; movimentos sociais, memória,
sujeito; língua, leitura/escritura, materialidades, funções discursivas do sujeito
Teoria linguística sistêmico funcional; texto (leitura, escrita/reescrita) sob a perspectiva da linguística
sistêmico funcional; ensino de línguas (materna e estrangeiras) sob a perspectiva da linguística
sistêmico funcional
Epistemologia da linguística (Ferdinand de Saussure; Roman Jakobson); linguagem e sintoma; relações
entre o som e o sentido
Discurso, língua e equívoco; sujeito, corpo e linguagem; ideologia, inconsciente e cultura
Produção e circulação de discursos em mídias; interpretação e autoria; processo tradutório
Epistemologia da linguística; linguística da enunciação; aspectos antropológicos da enunciação;
aspectos enunciativos da clínica dos distúrbios de linguagem; enunciação e distúrbio de linguagem

*Coordenador da seleção.

2. Linguística Aplicada
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Juliana Roquele Schoffen

2

-.-

Karen Pupp Spinassé

1

1

Luciene Juliano Simões*

2

1

Margarete Schlatter

2

-.-

Paulo Coimbra Guedes
Pedro de Moraes Garcez

2
1

2
1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Ensino, aprendizagem e avaliação de línguas adicionais; ensino, aprendizagem e avaliação de língua
portuguesa
Ensino/Aprendizagem de línguas adicionais; ensino/aprendizagem de língua alemã;
ensino/aprendizagem de línguas próximas; educação bilíngue/plurilíngue
Ensino e aprendizagem de português em contextos escolares no Brasil; aprendizagem do português na
infância
Ensino, aprendizagem e avaliação em línguas adicionais (contextos presenciais e a distância);
letramento e educação linguista em contextos escolar e acadêmico; formação de professores de
línguas adicionais
Ensino de língua portuguesa, especialmente no que se refere a produção de texto.
Interação social e etnografia da produção conjunta de conhecimento; políticas linguísticas

Simone Sarmento

2

1

Ensino/Aprendizagem de línguas adicionais; políticas linguísticas e educacionais; linguística de corpus

*Coordenador da seleção.

3. Psicolinguística
PROFESSOR
Ubiratã K. Alves
Maity Simone Guerreiro Siqueira*
Ingrid Finger
*Coordenador da seleção.

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

1
2
1

2
2
3

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Aquisição fonético-fonológica de língua estrangeira e aquisição de língua estrangeira
Aquisição de linguagem figurada; semântica cognitiva
Psicolinguística do bilinguismo

4. Sociolinguística
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Cléo Vilson Altenhofen*

2

2

Elisa Battisti

1

1

Florence Carboni

3

-.-

Karen Pupp Spinassé

1

1

Valéria Neto de Oliveira Monaretto

1

1

Gisela Collischonn
Luiz Carlos da Silva Schwindt
*Coordenador da seleção.

1
1

-.-.-

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Variação e contatos linguísticos; plurilinguismo; política linguística; línguas minoritárias; língua (de
imigração) alemã.
Variação linguística como prática social, em língua materna e nos contatos linguísticos.
Sociolinguística histórica (história das dinâmicas linguísticas italianas, na Itália e nas comunidades
emigradas); práticas linguísticas das classes subalternizadas; línguas minoritárias e línguas minoradas;
língua e identidade; políticas linguísticas e plurilinguísmo.
Plurilinguísmo; política linguística; línguas minoritárias; línguas tipologicamente próximas;
inteligibilidade/ intercompreensão linguística
Variação e mudança fonológica sob perspectiva da sincronia atual/passada ou da diacronia; Linguística
Histórica
Variação fonológica
Variação fonológica; morfologia e variação; variação e arquitetura da gramática

5. Lexicografia, Terminologia e Tradução: Relações Textuais
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Anna Maria Becker Maciel
Cleci Regina Bevilacqua

1
1

-.2

Félix Valentin Bugueño Miranda*

2

2

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Terminologia
Tradução; terminologia; lexicografia; léxico e a sua interface com o ensino de línguas estrangeiras
Metalexicografia; lexicografia mono- e bilíngue (português, espanhol, alemão, inglês, latim); lexicografia
pedagógica (português, espanhol, alemão, inglês, latim); lexicologia e semântica; lexicografia e
linguística românica; lexicologia e ensino de línguas estrangeiras

Maria José Bocorny Finatto

1

1

Patrícia Chittoni Ramos Reuillard
*Coordenador da seleção.

1

2

Terminologia; tradução; lexicologia; estudos com corpora; Linguística de Corpus; Processamento de
Linguagem Natural (PLN); lexicografia para ensino de línguas; leitura e simplificação textual
Terminologia; tradução

6. Fonologia e Morfologia
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Elisa Battisti
Gisela Collischonn

1
2

1
1

Luiz Carlos da Silva Schwindt

2

1

Valéria Neto de Oliveira Monaretto*
*Coordenador da seleção.

2

2

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Fenômenos segmentais; representação fonológica; variação fonológica
Teoria fonológica; fonologia prosódica; interface fonologia-sintaxe
Interface morfologia-fonologia; análise e descrição de fenômenos morfológicos; análise e descrição de
fenômenos fonológicos; morfologia e arquitetura da gramática
Análise e descrição de fenômenos fonológicos; teoria fonológica e variação e mudança linguísticas

7. Gramática e Significação
PROFESSOR
Gabriel de Ávila Othero
Marcos Goldnadel
Sabrina Pereira de Abreu
Sérgio de Moura Menuzzi *

*Coordenador da seleção.

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

2
3
2
1

1
-.1
1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Sintaxe; gramática do português brasileiro; teoria da otimidade
Pragmática: implicatura, pressuposição e estrutura informacional
Descrição de aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos do léxico do PB
Sintaxe, semântica e pragmática de construções gramaticais do português

ÁREA DE ESTUDOS DE LITERATURA
1. Pós-colonialismo e identidades.
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Maria da Glória Bordini
2
*Coordenador da seleção: Ana Lúcia Liberato Tettamanzy*

1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Poesia portuguesa contemporânea; poesia luso-africana

2. Estudos literários aplicados: Literatura, Ensino e Escrita criativa.
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

3
1
3

Márcia Ivana de Lima e Silva*
Antonio Marcos Vieira Sanseverino
Gínia Maria de Oliveira Gomes

2
-.1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Criação literária; crítica genética e teoria literária
Ensino de literatura; letramento literário; livros didáticos
Romance brasileiro contemporâneo, principalmente o do século XXI

*Coordenador da seleção.

3. Literatura, Sociedade e História da literatura.
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Antonio Marcos Vieira Sanseverino

-.-

1

Regina Zilberman*

2

2

Luís Augusto Fischer

-

2

Homero José Vizeu Araújo

2

1

Paulo Seben de Azevedo

3

-.-

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Formas narrativas e cotidiano brasileiro; conto e crônica; Machado de Assis
Ficção brasileira contemporânea; formação e formadores da história das literaturas em língua
portuguesa
História da literatura brasileira; história da literatura na América e no Novo Mundo. Machado de Assis.
Simões Lopes Neto. Canção popular.
Literatura brasileira Século XIX e XX; forma literária e processo social; Machado de Assis
Versificação na poesia brasileira; adaptação de textos literários e ensino; marginalização na literatura
brasileira

*Coordenador da seleção.

4.Sociedade, (inter)textos literários e tradução nas Literaturas Estrangeiras Modernas
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Elaine Barros Indrusiak (inglês)

2

-.-

Rosalia Angelita Neumann Garcia (inglês)

2

-.-

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Estudos de adaptação; tradução intersemiótica; relações interdisciplinares entre literatura e outras
artes; narrativas de suspense
Tradução literária inglês/português e português/inglês e seus processos; literaturas de língua inglesa e
análise narratológica

Ruben Daniel Méndez Castiglioni* (espanhol)
Rita Teresinha Schmidt (inglês)

3
2

2
-.-

Kathrin Lerrer Rosenfield (inglês)

1

3

Sandra Sirangelo Maggio* (inglês)

1

1

Robert Charles Ponge* (francês)
*Coordenadores da seleção, por língua estrangeira.

-.-

3

Literaturas de língua espanhola; literatura e história; vanguardas e modernidade
Estudos de gênero e etnicidade; epistemologias de resistência; narrativa e ética
Literaturas modernas estrangeiras; filosofia e literatura; teoria literária; literatura brasileira; literatura
comparada
Literatura inglesa do Século XIX; literatura inglesa do período eduardiano (1900-1920); estudos
shakespearianos; literaturas de língua inglesa
Literatura Francesa; Literatura e História; Modernidade, Vanguardas, Surrealismo, Poesia; Tradução

5. Teoria, Crítica e Comparatismo
PROFESSOR

VAGAS DISPONÍVEIS
MESTRADO (ME) DOUTORADO (DO)

Gerson Roberto Neumann

3

-.-

Lúcia Sá Rebello*

1

2

Maria Luiza Berwanger da Silva

-.-

2

Rita Lenira de Freitas Bittencourt
Rita Teresinha Schmidt
Maria da Glória Bordini
*Coordenador da seleção.

2
2
1

2
1
1

Temas/Tópicos preferenciais do orientador
Estudos de migrância, identidade, de literaturas sem local definido e de literatura no entre-lugar; o nãolugar da literatura; literatura de minorias e literaturas menores; trocas e diálogos comparativos entre
literatura alemã e brasileira
Transposição literária: da intertextualidade à intertextualidade; processos de criação, adaptação,
tradução e remediação
Relações Literatura Comparada / Espaço; intertextualidade e Interdisciplinaridade; alteridade; relações:
Literatura Brasileira / Literaturas Francesa e Francófonas
Teoria da modernidade; poesia contemporânea; literatura e outras linguagens
Gênero; trauma; performatividade; transnacionalidade; pós-humanismo
Erico Veríssimo; romance; papel do intelectual

