1
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA APLICADA (MESTRADO)
Turma 24 – 1º sem. 2019: Início das aulas: 08 de março de 2019
Defesa de dissertação: até abril de 2021
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS ATIVIDADES DO MESTRADO EM LINGÜÍSTICA
APLICADA
O que os alunos deverão cumprir ao longo de todo o Curso (24 meses):
•
•
•

•
•
•
•
•
•

02 disciplinas obrigatórias, cada uma com 60h/a = 4 créditos (Metodologia de Pesquisa
em Lingüística Aplicada; Teorias lingüísticas)
05 disciplinas complementares, cada uma com 45h/a = 3 créditos
07 créditos em atividades programadas (incluem-se aqui reuniões dos grupos de
pesquisa dos orientadores e participação SePLA, evento realizado pelo Mestrado em
LA da UNITAU; participações em congressos com apresentação de pôster ou
comunicação; publicações de artigos apresentados em congressos ou preparados para
publicação em periódicos ou livros; uma disciplina extra, opcionalmente; seminários
oferecidos por professores do Mestrado).
elaboração da Dissertação de Mestrado, sob orientação de um professor do Curso, o
que será feito a partir de encontros com o orientador, em dias e horários combinados.
Exame de proficiência em inglês ou francês (compreensão de leitura de textos em uma
dessas línguas)
Exame de pré-qualificação da Dissertação
Exame de qualificação da Dissertação
Defesa da Dissertação
Elaboração de um artigo, para publicação em revista acadêmica, sobre a pesquisa
desenvolvida para a Dissertação (pode ser uma síntese da Dissertação toda ou
referente a um dos objetivos da pesquisa)

Semestre
1º sem.
2019

2º sem.
2019

Como esses compromissos deverão ser distribuídos ao longo dos 24 meses
do Curso
• Disciplina obrigatória: Metodologia de Pesquisa em Lingüística Aplicada e
início da Disciplina de Teorias Linguísticas
• Duas disciplinas complementares (escolher dentre as oferecidas).
• Orientação de dissertação em datas e horários a serem combinados por
orientador e orientando
• Participação nos seminários de pesquisa dos orientadores a serem
oferecidos ao longo do semestre
• Participação em Eventos e Congressos da área com apresentação de
trabalhos (isso vale para contar créditos para atividades programadas).
Importante: aulas na sexta-feira à tarde, à noite e aos sábados (até 13h30)
• Exame de proficiência em inglês ou francês (compreensão de leitura).
• Disciplina obrigatória: Teorias Lingüísticas (continuação do primeiro
semestre)
• Duas ou três disciplinas complementares dentre as várias que serão
oferecidas na sexta-feira à tarde e à noite e no sábado.
• Orientação de dissertação, em datas e horários combinados com o
orientador.
• Participação nos grupos de pesquisa dos orientadores a serem oferecidos
ao longo do semestre
• Participação em Eventos e Congressos da área com apresentação de
trabalhos
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Importante: aulas na sexta-feira à tarde, à noite e aos sábados (até 13h30)
Ao final O aluno deverá ter cursado ou realizado:
de 2019:
• 02 disciplinas obrigatórias
• 05 disciplinas complementares. Em casos excepcionais, poderá ter feito 03
ou 04. Terá de completar as disciplinas faltantes no 1º sem. 2020.
• Grupos de pesquisa (créditos computados para Atividades Programadas)
• Alguma participação em Eventos e Congresso (créditos computados para
Atividades Programadas)
• Exame de proficiência em inglês ou francês
• Uma parte da orientação da Dissertação
•
1º sem.
2020

•
•
•
•

2º sem.
2020

•
•
•
•
•
•

Janeiro,
fevereiro
e março
de 2021
Abril de
2021

Complementação dos créditos em disciplinas, no caso de aluno que ainda
não cursou 07 disciplinas em 2019.
Participação em Eventos e Congressos da área com apresentação de
trabalhos (isso vale para contar créditos para atividades programadas).
Orientação de Dissertação, em datas e horários combinados com o
orientador.
Complementação dos créditos em Atividades Programadas, se houver
necessidade.
Exame de pré-qualificação da Dissertação
Em agosto: definição, com o orientador, da data do Exame de Qualificação
da Dissertação
Preparação da Dissertação para o Exame de Qualificação – a pesquisa
não precisa estar concluída, mas deve estar bem encaminhada.
Agosto, setembro, outubro e novembro – meses possíveis para o Exame
de Qualificação
Participação em Eventos e Congressos da área com apresentação de
trabalhos.
Elaboração e envio de um artigo, para publicação em revista acadêmica,
sobre a pesquisa desenvolvida para a Dissertação (pode ser uma síntese
da Dissertação toda ou referente a um dos objetivos da pesquisa).
A defesa de dissertação pode ser realizada no final deste semestre, no
caso de o mestrando estar com o trabalho adiantado.

•
•
•

Conclusão da Dissertação, sob orientação do professor-orientador.
Entrega da Dissertação 30 dias antes da data marcada para a defesa.
A defesa de dissertação pode ser realizada em fevereiro e março.

•

Último mês para a defesa da dissertação.

Obs.: O aluno pode defender antes desse último prazo.

