
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2014 / 1 OFERTA REGULAR 
 

Área de concentração 
Linguística do texto e do discurso  
Disciplina Código 
STV: Retórica, argumentação e emoções LIG 954 C 
Professor 
Helcira Lima 
Dia da 
semana 

Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

2ª feira regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x ]    45h [  ]     30h [   ]   15h [  ] 20 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45, 30 e 15h) 

presencial   [ x ]     on-line  [  ]    semi-presencial     ] 07/08/2017 

 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em 
forma de seminários) 
SIM [  ]       NÃO [ x ] 
Dados da participação e do participante 
nome [  ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 

 
Aceita candidaturas a vagas de 
isoladas? 
SIM [ x ]       NÃO [  ] 

 
Observações (pré-requisitos, recomendações, leitura prévia de textos) 

1) Os candidatos de isolada serão aceitos, desde que não ultrapassem o limite máximo de alunos na turma (20) 

2) É recomendável que os alunos possam ler textos em francês. 
3) É recomendável que os alunos tenham cursado a disciplina “Teorias do discurso”. 

 
Ementa 
A disciplina tem por objetivo apresentar um panorama dos estudos sobre retórica, com destaque para sua retomada nos 

anos 2000. Além disso, visa refletir sobre as contribuições da Retórica para o estudo das emoções no discurso, assim como 

sobre os desdobramentos dessa disciplina nas pesquisas atuais sobre argumentação. A argumentação será considerada em 

uma perspectiva discursiva, com destaque para seu caráter tridimensional. 
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