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Licenciatura em

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Objetivos

Estrutura curricular

A Licenciatura em Ciências da Linguagem foi
criada em 2006, na sequência do processo
de adequação da Licenciatura em Linguística
ao Processo de Bolonha.
Esta Licenciatura concentra-se essencialmente
na descrição da língua portuguesa e nas
modalidades da sua utilização como meio de
comunicação e de perceção da realidade
cultural e social envolvente, recorrendo a
instrumentos
de
análise
linguística
apropriados. Neste sentido, são trabalhados
conceitos estruturantes, métodos e técnicas
de análise dos fenómenos linguísticos, que os
estudantes deverão ser capazes de aplicar
em situações concretas e na resolução de
problemas linguísticos.

A Licenciatura em Ciências da Linguagem visa:
 A aplicação de uma forte componente
linguística e cultural à promoção e defesa do
uso da língua portuguesa quer no plano
individual quer no plano coletivo, formando
cidadãos qualificados para desempenhos
profissionais que exijam a capacidade de
selecionar, integrar e avaliar informação
escrita e oral, de a comunicar sintética e
criticamente e de a processar;

Área Científica

Sigla

ECTS
Obrigatórios

Língua Portuguesa

LP

66

Linguística

L

24

Comunicação

C

24

Língua Estrangeira

LE

12

*

Opções Livres

ECTS
Optativos

OL

54

TOTAL

126

54

*As unidades curriculares opcionais estão condicionadas

à oferta anual. Os alunos poderão realizar, como opção
livre, qualquer unidade curricular oferecida pelo
Departamento de Linguística Geral e Românica da FLUL,
mas também por qualquer outro departamento da FLUL
ou por qualquer outra escola da UL, desde que a
inscrição seja aceite pela instituição proponente e que a
unidade curricular corresponda a, no mínimo, 6 ECTS. Os
alunos poderão realizar até um máximo de 24 ECTS em
línguas estrangeiras como opção livre. Para cada língua
estrangeira opcional, deverá ser realizado um mínimo
de duas unidades curriculares, correspondentes a dois
níveis consecutivos.

 A formação básica nas áreas fundamentais
da Linguística e a formação pré-especializada
em algumas áreas, permitindo o acesso a
especializações pós-graduadas que habilitem
os estudantes para a investigação e o ensino
da Linguística.

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Plano de estudos
1ano

2ano

ECTS

3ano

ECTS

ECTS

Compreensão do Português Escrito

6

Crítica Textual

6

Dialetologia

6

Compreensão e Produção do Português Oral

6

Fonologia

6

Estrutura Prosódica e Signiﬁcação

6

Léxico

6

Morfologia

6

História da Língua Portuguesa

6

O Estudo da Linguagem Humana

6

Pragmática

6

Linguística do Texto

6

Produção do Português Escrito

6

Semântica

6

Ordem de Palavras e Signiﬁcação

6

Recursos para a Análise Linguística

6

Sintaxe

6

Psicolinguística

6

Sociologia da Comunicação

6

Opção Livre *

6

Opção Livre *

6

Língua Estrangeira I

6

Opção Livre *

6

Opção Livre *

6

Língua Estrangeira II

6

Opção Livre *

6

Opção Livre *

6

Opção Livre*

6

Opção Livre *

6

Opção Livre *

6

O plano de estudos da Licenciatura em Ciências da Linguagem inclui 21 unidades curriculares obrigatórias e 9 unidades curriculares opcionais.
Unidades curriculares opcionais regularmente oferecidas pelo Departamento de Linguística Geral e Românica (lista exemplificativa): Abordagens Experimentais à Linguagem
Infantil, Aquisição e Desenvolvimento de Língua Não Materna, Aquisição e Desenvolvimento Linguísticos, Crioulos de Base Lexical Portuguesa, Dificuldades do Português, Fonética,
Introdução à Linguística Experimental, Linguagem e Comunicação, Linguística Africana, Linguística Computacional, Linguística Eslava, Linguística Forense, Linguísticas de Língua
Estrangeira, Metodologias de Investigação Experimental, Multilinguismo e Política Linguística, Património Linguístico do Português, Reconhecimento e Síntese de Fala, Sociolinguística.

*

Principais saídas profissionais
Os licenciados em Ciências da Linguagem ficam
qualificados para atuar tanto no ensino como na
investigação nas diversas áreas da Linguística. Além
disso, poderão intervir em áreas como:

1

Património
Linguístico
Português,
repositório oral e escrito da cultura
portuguesa, que merece a atenção de
técnicos especializados que o recolham,
conservem e divulguem.

Consultoria Linguística, junto de organismos
públicos nacionais e comunitários, bem
como de empresas, onde o contacto com o
público exige a capacidade de comunicar
adequadamente.

2

3

Edição de Texto, quer como prática aplicada
à edição impressa e digital quer como fixação
de textos relevantes, literários e culturais.

Direito, desenvolvendo formações no âmbito
da Linguística Forense que possam funcionar
junto dos tribunais ou em coordenação com
eles.

5

4

Ciência Cognitiva, estudando as relações
entre a mente e a linguagem, o processamento
da linguagem humana, a compreensão e a
produção de textos orais e escritos.

Tradução, uma vez adquiridas as competências
necessárias nas línguas estrangeiras relevantes.

6

7

Computação das línguas, fornecendo
instrumentos para o reconhecimento e a
síntese de fala, para léxicos e gramáticas
computacionais e para outras aplicações
informáticas.

Educação, através da elaboração de
materiais que possam ser úteis no ensino do
Português como língua materna e não
materna.

9

8

Saúde, colaborando com equipas de
investigação que se dediquem ao
diagnóstico de patologias da linguagem e
à respetiva terapia.
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