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0 QUE E A HCEI{C|ATURA EM CrEilCnS 0A Lll{GUACEM?
A Licenciatura em Cidncias da Linguagem foi criada em
2c,c,6, na sequ€ncia do processo de adequaEio da Licencia-
tura em Linguistica ao sistema de ensino europeu usual-
mente chamado Processo de Bolonha. A acrual estrutura

curricular e o plano de estudos encontram-se publicados
no Diirio da Repriblica, za Slrie, n.e 6o, de z6 de Margo,
Despacho 556612oLo.
A Srea cientifica dominante da Licenciatura em Cidncias

tura concentra-se essencialmente na descrig6o da lingua

portuguesa e nas modalidades da sua utilizagio tanto
como meio de comunicaglo como de percepglo
da realidade cultural e social envolvente, recorrendo

a instrumentos de anilise linguistica apropriados. Neste

sentido, slo trabalhados conceitos estruturantes, m6todos

e t6cnicas de anilise dos fen6menos linguisticos, que
os estudantes deverdo ser capazes de aplicar em situag6es

concretas e na resoluglo de problemas linguisticos.

PERTIilCI{GIA E IMPACTI| DO CURStl
Os licenciados em Cidncias da Linguagem ficam qualifica-
dos a actuar tanto no Ensino como na Investigagio nas

diversas 6reas da Linguistica. Al6m disso, poderlo ainda
intervir em 6reas como:
(a) Saride, integrando equipas de investigaglo multidisci-

plinar que se dediquem ao diagn6stico de patologias da

linguagem e i respectiva rerapia;
(b) Patrim6nio Linguistico Portuguds, reposit6rio oral
e escrito da cultura porfuguesa, que merece a atengdo
de t6cnicos especializados que o recolham, tratem,
conseryem e divulguem;
(c) Consultoria Linguistica, junto de organismos priblicos
nacionais e comunitirios, bem como de empresas, onde

o contacto com o priblico exige a capacidade de comuni-
car adequadamente;
(d) Edigeo de Texto, quer como pritica aplicada ir edigio
impressa e digital, quer como fixaqio de textos relevantes,
liter6rios e culturais;
(e) Direito, desenvolvendo formaE6es no imbito

da Linguistica Forense que possam funcionar junto

dos tribunais ou em coordenaglo com eles;

(f) Cidncia Cognitiva, estudando as relaE6es entre a mente C0ilDlCOES 0E ACESS0

para o reconhecimento e a sintese de fala, l6xicos e gramiti- Provas de ingresso: 95 pontos

e a linguagem, o processamento da linguagem humana,
a compreensdo e a produElo de textos orais e escritos;
(g) Computagdo das Linguas, fornecendo instrumentos

cas computacionais e outras aplicaq6es inform6ticas;
(h) Educaglo, atrav6s da elaboragio de materiais que
possam ser irteis no ensino do Portuguds como lingua
materna e n5o materna:

necessirias nas linguas estrangeiras relevantes.

ttBJECTIVllS E C{IMPETEilCIAS
A Licenciatura em Cidncias da Linguagem visa:
(a) a aplicaglo de uma forte componente linguistica

e cultural ) promoElo e defesa do uso da lingua quer
no plano individual quer no plano colectivo, formando
cidadlos qualificados para desempenhos profissionais
que exijam a capacidade de seleccionar, integrar e avaliar
informaqio escrita e oral, de a comunicar sint6tica
e criticamente e de a processar;
(b) a formaElo b6sica nas 6reas fundamentais da
Linguistica e a formagdo pr6-especializada em algumas

que habilitem os estudantes para a investigagio
e o ensino da Linguistica.

Com esta licenciatura, os alunos deverio desenvolver as

UMA DAS SEGUINTES PROVAS:
Portuguds; Hist6ria; Matemitica
cLASSIFICACAO tVtiNIUa:

Nota de candidatura: 95 pontos
FoRMULA DE cALcULo:
(M6dia do Secundirio x o.5) + (Provas de ingresso x o.5)
VAGAS: 50 (vagas provis6rias)
PRE-REQUISITOS: Nio tem.
DURAqAO Do CURSO: 6 semesrres (r8o ECTS)

TSTRUTURA CURRICUTAR

Crdditos
Area cientffca sigla 

ob,g^rdrt^ op"tt"",
LiNG

LINGUISTICA L 24 0-54

COMUNICACAO C 24 O-54

LINGUAESTRANGEIRA* LE 12 O-24

Opg6es Livres**

TOTAL t26 54

ECTS de lingwa estrangeira obrigatirios).
** 

Qwalquer unidade curricalar oferecida pela Faculdade de
Letras da Uniztersidade de Lisboa. Afrequdncia das unidades
curriculares de opgdo estd condicionada i oferta anual por

da Linguagem 6 a Lingua Portuguesa. Assim, esta Licencia (i) Tradugio, uma vez adquiridas as competencias

OL

* Os alanos poderdo realizar atd um mtiximo de 24 ECTS

6reas, permitindo o acesso a especializaE6es p6s-graduadas ern lfnguas estrangeiras como opgdo liztre (para al6rn dos 12

capacidades de: utilizar instrumentos de anilise linguistica parte das unidades que as leccionam.
apropriados que permitam integrar e avaliar a informagio

escrita e oral; aplicar m6todos e t6cnicas de an6lise
pr6prios da irea da especialidade na resoluglo de
problemas linguisticos; proceder i descrigio da lingua
portuguesa como meio de comunicagio e como veiculo
da realidade cultural e social envolvente; comunicar
sint6tica e criticamente; processar digitalmente a informa-
gdo escrita e oral; relacionar conhecimentos e t6cnicas
especificos adquiridos naLrea cientifica com aplicag6es
possiveis em diversos campos profissionais; divulgar
informaEio e interagir com a comunidade cientifica
e ndo cientifica; desenvolver aprendizagens que
garantam autonomia de formagdo ao longo da vida.



PrAt{(l DE ESTll00s
O plano de estudos deste curso inclui zr disciplinas

obrigat6rias, incluindo dois niveis de uma mesma

lingua estrangeira, e 9 disciplinas de op96o'

Ilnid.ad.es curriculares i{if,t Tipo obsero'

(t) A 0) e)
Compreenseo do Portuguds Escrito C SEM

Comp. e Produglo do Portugu6s Oral C SEM

CriricaTextual L SET

nialectologia LP SEll

Estrutura Pros6dica e Significaqio LP SEM

Hist6ria da Lingua Porfuguesa LP SEM

r:- i^^ LP SEM

Lincuistica do Texto LP SEM

atr^-r^r^^i^ LP SEM

LP SEM

LP SEM

Ordem de Palavras e Significaqlo LP SEM

D-^-*:d^4 LP SEM

ProduqSo do Porruguds Escrito C SEM

Psicolinguisdca L SEM

RecursosparaaAniliselinguistica L SEM

Semintica

Sintaxe LP SEM

uisigio e Des.

Bases de Dados de Fala

Crioulos de Base Lexical

e Des. de Nlo Materna L SEM

L SEM

L SEM

L SEM

Fon6tica

ronoto*i" r"U-"to.il r sptt4 OpQAO

tal L SEMiLi
L SEM

L SEM

Liog.r"g"- 
" 

Co-urri""qao C SE{ oPQAO

Linsuistica Afiicana L SEM OPQAO

Iirg,rir.rc"co-p".rd" I snlul oPqao

IiiFri*co;;;.""io*- L sEM oPqAo

Infantil L SEM

L SEM

Introduglo is



PlAtl0 0E ESTUD0S (cont.)

i".^ -Unidades Curriculares ,?iii,f. TiPo Obserzt.

(1) (2) (, (4)

Linguistica Eslava L SEM OPQAO

Linguistica Forense L SEM OPQAO

Linguistica Hist6rica L SEM OPQAO

Metodologias de Inv. Experimental L SEM OPQAO

Multilinguismo e Politica Linguistica L SEM OPQAO

Patrim6nio Linguistico do Portuguds L SEM OPQAO

Processamento de Corbora L SEM OPqAO

Processamento Lexical L SEM OPQAO

Processamento Sintictico e Semintico L SEM OPQAO

Reconhecimento e Sintese de Fala L SEM OPQAO

Rec. Linguisticos: CorPora e L6xicos L SEM OPQAO

Semintica Lexical Comoutacional L SEM OPqAO

Sociolinguistica L SEM OPQAO

Tipologia Linguistica L SEM OPGAO

LinguisticasdeLinguaEstrangeira LLE SEM OPQAO

Opqeo liwe (1x9) OL SEM OPQAO

[{F0RMA00ES S0BRE 0FIRTA 2.p CtC[0:
- Mestrado em Linguistica
Directora: Ana Maria Martins - anamarfins@fl.ul.pt

Mais informagdes em:
www.fl .ul.pt/ensino/mestradoszo-ciclo

- Conhecimento linguistico e usos do Portuguds
(curso p6s-graduado de especializagdo)
Directora: Alina Villalva - AlinaVillalv a@fl .ul.pt
http://www.fl .ul.pt/c_espec ializacao f zoro_zor r/CLUP.pdf

- Conhecimento do Portuguds Europeu: instrumentos
para an6lise e avaliageo da lingua (curso p6s-graduado
de especializagdo)
Directora: Maria Armanda Costa - armandacosta@flill.pt
http://www.fl .ul.pt/c_espec ializacao f zoro _zor r/CPE.pdf
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Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
L6oo-2r4 Lisboa
Portugal
Telefone: +35r 21 7 92 oo oo
Fax +35r 21796 oo 6J
E-mail: infoPfl.ul.pt

llIRECTllB IlE CURS(l
Telmo M6ia - tmoia@netcabo.pt
Departamento de Linguistica Geral e RomAnica


