
CÓDIGO DISCIPLINA C.H CRÉD. EMENTA

PPGMLS 001 Teorias da Memória I (M e D) 60 4 Quadro panorâmico dos percursos intelectuais

que coincidem no instante em que o terreno

conceitual da ideia de memória é delineado.

Conjugação entre história conceitual,

etnografia de ideias, itinerários intelectuais e

condições institucionais dos distintos

ambientes disciplinares em que o tema da

memória aparece e recebe tratamentos. O

fenômeno da memória e suas inúmeras

possibilidades de discussão.

PPGMLS 002 Estudos em Memória (M e D) 60 4 A especificidade da pesquisa em Memória,

linguagem e sociedade. Singularidades,

diferenças e complementaridade entre

posições teóricas que tomam a temática da

memória em sua relação com a linguagem, os

sistemas simbólicos e o poder-saber na

sociedade.

PPGMLS 003 Seminário de Pesquisa (M e D) 30 2 Produção do conhecimento: relação entre

ciência e pesquisa, entre ciência e Ideologia. A

questão do Método: base epistemológica,

métodos gerais e específicos. Questões teórico-

metodológicas específicas das linhas de

pesquisa. O processo de construção do objeto.

Aspectos do processo de elaboração de

dissertações e teses. Leitura e discussão de

trabalhos acadêmicos representativos.

PPGMLS 006 Seminários Temáticos (M e D) 30 2 Discussão de temas relacionados a pesquisas

em desenvolvimento.

PPGMLS 016 Tirocínio Docente I (M e D) 30 2 Planejamento, organização, desenvolvimento

e avaliação de cursos, seminários e outras

atividades vinculadas aos currículos dos

cursos de graduação, bem como às linhas de

pesquisa do Curso de Mestrado em Memória:

Linguagem e Sociedade, buscando efetivar a

integração entre a pesquisa, a pós-graduação e

a graduação.

PPGMLS 017 Pesquisa Orientada I – 

Dissertação

30 2 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

mestrandos, visando à elaboração de suas

respectivas dissertações, garantindo-se a

utilização de referencial teórico-metodológico

adequado, precisão conceitual e a coerência

interna dos projetos.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
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PPGMLS 018 Pesquisa Orientada II – 

Dissertação

30 2 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

mestrandos, visando à elaboração de suas

respectivas dissertações, garantindo-se a

utilização de referencial teórico-metodológico

adequado, precisão conceitual e a coerência

interna dos projetos.

PPGMLS 019 Atividades Acadêmicas 

Complementares I - Mestrado

30 2 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

compublicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); participação em atividades

acadêmicas que visam ao desenvolvimento da

pesquisa, sob a aprovação do orientador(a).

PPGMLS 020 Atividades Acadêmicas 

Complementares II - Mestrado

30 2 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); publicação de artigo, em

coautoria com orientador(a), com resultados

da pesquisa, em periódico classificado pelo

Qualis/CAPES, área Interdisciplinar, nos

estratos A (1 ou 2) ou B (1 ou 2); ou publicação

de capítulo de livro,desde que o livro

responda aos critérios de avaliação

estabelecidos pela área Interdisciplinar da

CAPES e aplicados pelo Colegiado do

PPGMLS.

PPGMLS 033 Teorias da Memória II (D) 60 4 Dimensões interdisciplinares da memória,

história, tempo e temporalidades. Discussão

de teóricos clássicos da memória.

PPGMLS 034 Teorias da Memória III 60 4 Estudo de teorias da memória específicas

relacionados aos projetos de pesquisa dos

alunos.

PPGMLS 038 Pesquisa Orientada I - Tese 45 3 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

doutorandos, visando à elaboração de suas

respectivas Teses, garantindo-se a utilização

de referencial teórico-metodológico adequado,

precisão conceitual e a coerência interna dos

projetos.

PPGMLS 039 Pesquisa Orientada II- Tese 45 3 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

doutorandos, visando à elaboração de suas

respectivas Teses, garantindo-se a utilização

de referencial teórico-metodológico adequado,

precisão conceitual e a coerência interna dos

projetos.
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PPGMLS 040 Pesquisa Orientada III- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.

PPGMLS 041 Pesquisa Orientada IV- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.

PPGMLS 042 Pesquisa Orientada V- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.

PPGMLS 044 Atividades Acadêmicas 

Complementares IV - Doutorado

45 3 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de trabalho completo (nesse

caso, não pode ser só resumo expandido) em

evento de reconhecido mérito acadêmico, em

coautoria com orientador(a), apresentando

resultados parciais da pesquisa.

PPGMLS 043 Atividades Acadêmicas 

Complementares III - Doutorado

30 2 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); participação em atividades

acadêmicas que visam ao desenvolvimento da

pesquisa, sob a aprovação do orientador(a).
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PPGMLS 045 Atividades Acadêmicas 

Complementares V - Doutorado

45 3 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); publicação de, pelo menos,

um capítulo de livro, desde que o livro

responda aos critérios de avaliação

estabelecidos pela área Interdisciplinar da

CAPES e aplicados pelo Colegiado do

PPGMLS; ou artigo em periódico, classificado

pelo Qualis/CAPES, área interdisciplinar, nos

estratos A (1 ou 2) ou B (1 ou2), em coautoria

com orientador(a), apresentando resultados

parciais da pesquisa.

PPGMLS 047 Tirocínio Docente II ( D) 60 4 Planejamento, organização, desenvolvimento

e avaliação de cursos, seminários e outras

atividades vinculadas aos currículos dos

cursos de graduação, bem como às linhas de

pesquisa do Curso de Mestrado em Memória:

Linguagem e Sociedade, buscando efetivar a

integração entre a pesquisa, a pós-graduação e

a graduação.

PPGMLS 048 Atividades Acadêmicas 

Complementares I - Doutorado

30 2 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); participação em atividades

acadêmicas que visam ao desenvolvimento da

pesquisa, sob a aprovação do orientador(a).

PPGMLS 049 Atividades Acadêmicas 

Complementares II - Doutorado

30 2 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); participação em atividades

acadêmicas que visam ao desenvolvimento da

pesquisa, sob a aprovação do orientador(a).

PPGMLS 046 Atividades Acadêmicas 

Complementares VI - Doutorado

45 3 Apresentação de, pelo menos um, trabalho(s),

com publicação de resumo expandido e/ou

trabalho completo, em evento(s) de

reconhecido mérito acadêmico, em coautoria

com orientador(a); publicação de, pelo menos,

um artigo em periódico, classificado pelo

Qualis/CAPES, área interdisciplinar, nos

estratos A (1 ou 2) ou B (1 ou2), em coautoria

com orientador(a), apresentando resultadosda

pesquisa.
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PPGMLS 055 Pesquisa Orientada III – 

Dissertação

45 3 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

mestrandos, visando à elaboração de suas

respectivas dissertações, garantindo-se a

utilização de referencial teórico-metodológico

adequado, precisão conceitual e a coerência

interna dos projetos.

PPGMLS 056 Pesquisa Orientada IV – 

Dissertação

45 3 Acompanhamento individual ou em grupo

das pesquisas desenvolvidas pelos

mestrandos, visando à elaboração de suas

respectivas dissertações, garantindo-se a

utilização de referencial teórico-metodológico

adequado, precisão conceitual e a coerência

interna dos projetos.

PPGMLS 057 Pesquisa Orientada VI- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.

PPGMLS 058 Pesquisa Orientada VII- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.

PPGMLS 059 Pesquisa Orientada VIII- Tese 45 3 Acompanhamento individual e em grupo das

pesquisas desenvolvidas pelos doutorandos,

visando à elaboração de suas respectivas

Teses, garantindo-se a utilização de referencial

teórico-metodológico adequado, precisão

conceitual e a coerência interna dos projetos.


