
1.Nome	da	unidade	curricular	
TÓPICOS	DE	CULTURA	E	COMUNICAÇÃO	II	-	LITERACIAS	ACADÉMICAS:	EXCLUSÃO,	EMANCIPAÇÃO,	
EMPOSSE/	Topics	on	Communication	and	Culture	-	Academic	literacies:	exclusion,	emancipation,	
empowerment	
		
2.Ciclo	de	estudos	
2º	ciclo/	2nd	cycle	
	
3.Docente	responsável	(outros	docentes	responsáveis	e	respectivas	horas	de	contacto)	
Carlos	Alberto	Marques	Gouveia	(45	TP)	
		
4.Outros	docentes	e	respectivas	horas	de	contacto	na	unidade	curricular	
------	
	
5.Objectivos	 de	 aprendizagem	 (conhecimentos,	 aptidões	 e	 competências	 a	 desenvolver	 pelos	
estudantes)	
A	unidade	curricular	tem	como	objetivos:	
• desenvolver	competências	reflexivas	e	analíticas	sobre	a	realidade	da	língua	enquanto	potencial	de	

significado	e	instrumento	de	concretização	de	possibilidades	de	configuração	de	sentido;	
• compreender	os	usos	linguísticos	como	dinâmicas	comunicativas	de	processos	de	representação	do	

mundo,	de	construção	de	identidades	e	alteridades,	e	de	textualização	de	tais	processos;		
• refletir	criticamente	sobre	o	lugar	da	língua	na	semiótica	social	e	sobre	a	construção	de	sentido	no	

domínio	das	literacias	académicas;	
• pensar	e	descrever	a	língua	como	factor	de	empowerment	.	
	

	5.	Learning	outcomes	of	the	curricular	unit	
The	course	aims	to:	
• develop	 reflective	 and	 analytical	 skills	 on	 the	 reality	 of	 language	 as	 a	meaning	 potential	 and	 an	

instrument	for	achieving	possibilities	of	meaning	configuration;	
• understand	 language	 use	 as	 communicative	 dynamics	 of	 processes	 that	 represent	 the	 world,	

construe	 identity	 and	 otherness	 and	 textualize	 such	 representations	 and	 construals	 in	 specific	
ways;	

• critically	reflect	on	the	role	of	language	in	social	semiotics	and	on	the	construal	of	meaning	in	the	
field	of	academic	literacy,	particularly	in	English	for	Academic	Purposes	(EAP	);	

• think	about	and	describe	language	as	a	means	for	empowerment	
	
6.Conteúdos	programáticos	
Os	conteúdos	programáticos	incluem	apreciações	sobre:	
• papel	da	língua	na	semiótica	social;	
• a	oralidade	e	a	escrita	enquanto	sistemas	semióticos	distintos;	
• a	variação	funcional	e	contextual	como	reflexo	das	necessidades	dos	falantes,	no	que	diz	respeito	a	

propósito	sociocomunicativo	e	a	opções	de	construção	e	organização	discursiva	da	experiência,	de	
expressão	interpessoal	e	de	organização	simbólico-retórica	dessas	experiência	e	interpessoalidade.;	

• a	construção	linguística	do	conhecimento	científico	e	da	sua	expressão	em	códigos	de	legitimação	
particulares;	

• a	construção	do	sentido	e	a	configuração	das	práticas	de	literacia	académica;	
• factores	linguístico-discursivos	de	exclusão	social	e	académica;	
• combater	a	exclusão	com	técnicas	de	emposse:	conhecimento	acerca	da	língua,	leitura	detalhada	e	

consciência	linguístico-discursiva	crítica	
• a	reconfiguração	das	práticas	de	comunicação	e	de	literacia	académica	na	era	digital.	

		
6.Syllabus	
The	syllabus	includes	the	appraisal	of	the	following	themes:	
• the	role	of	language	in	social	semiotics;	
• the	roles	of	spoken	and	written	languages	as	distinct	semiotic	systems;	



• the	 functional	 and	 contextual	 variation	 of	 texts	 as	 the	 result	 of	 speaker’s	 needs	 regarding	 socio	
communicative	 purpose	 and	 systemic	 choices	 of	 experience	 construal,	 interpersonal	 expression	
and	symbolic	and	rhetorical	organization	of	such	experience	and	interpersonality;	

• the	 linguistic	 construction	 of	 scientific	 knowledge	 and	 its	 expression	 in	 specific	 codes	 of	
legitimation;	

• the	construction	of	meaning	and	the	configuration	of	academic	literacy	practices;	
• linguistic-discourse	factors	for	social	and	academic	exclusion;	
• combating	 exclusion	 with	 empowerment	 techniques:	 knowledge	 about	 the	 language,	 detailed	

reading	and	critical	language	awareness.	
• the	reconfiguration	of	communication	practices	and	of	academic	literacy	in	the	digital	age.	

		
7.Demonstração	da	 coerência	 dos	 conteúdos	 programáticos	 com	os	 objectivos	 de	 aprendizagem	da	
unidade	curricular	
Os	 conteúdos	 programáticos,	 na	 sua	 organização	 em	 função	 de	 três	momentos	 distintos	 de	 reflexão	
sobre	a	língua	–	a	língua	na	sua	funcionalidade,	a	língua	como	codificadora	do	real,	a	língua	como	fator	
de	exclusão	–	servem	os	objetivos	de	aprendizagem,	configurados	no	desenvolvimento	de	competências	
reflexivas	e	analíticas	sobre	a	realidade	da	língua	e	dos	seus	usos,	na	compreensão	do	papel	da	língua	na	
construção	 do	 conhecimento	 e,	 por	 essa	 via,	 no	 reconhecimento	 do	 seu	 potencial	 de	 exclusão,	 que	
requer	estratégias	de	emposse.	
	

	7.Demonstration	of	the	syllabus	coherence	with	the	curricular	unit's	objectives	
The	syllabus	contents,	in	its	organization	according	to	three	different	moments	of	reflective	thinking	on	
language	 –	 language	 in	 its	 functionality,	 language	 in	 the	 construal	 of	 experience,	 language	 as	 an	
exclusion	 factor	 -	 serve	 the	 learning	 objectives,	 configured	 in	 the	 development	 of	 reflective	 and	
analytical	 skills	on	 the	reality	of	 language	and	 its	usages,	 in	understanding	 the	role	of	 language	 in	 the	
construal	 of	 knowledge	 and,	 therefore,	 in	 recognizing	 its	 potential	 for	 exclusion,	 which	 requires	
strategies	of	empowerment.	
 
8.Metodologias	de	ensino	(avaliação	incluída)	
A	 unidade	 curricular	 desenvolve-se	 a	 partir	 da	 apreciação	 e	 discussão	 de	 um	 percurso	 de	 leituras	
obrigatórias	constituído	por	dez	textos	científicos	de	produção	recente,	cuja	leitura	motivará	a	discussão	
por	 parte	 dos	 formandos	 e	 a	 exposição	 de	 conteúdos	 pelo	 docente.	 As	 metodologias	 de	 ensino	
envolvem,	portanto,	aulas	expositivas	sobre	diferentes	temáticas	e	aulas	práticas	de	discussão	de	textos	
teóricos	 e	 de	 sistematização	 de	 descrição	 de	 estruturas	 gramaticais	 e	 textuais	 de	 géneros	 e	 registos	
académicos.	
A	avaliação	inclui	a	assiduidade	(5%)	e	participação	(10%),	uma	motivação	de	discussão	de	um	dos	dez	
textos	 científicos	 de	 produção	 recente	 (35%)	 e	 um	 ensaio	 de	 cerca	 de	 8000	 palavras	 sobre	 uma	 das	
temáticas	do	seminário,	a	entregar	até	duas	semanas	após	a	última	sessão	da	Unidade	Curricular.	
	
8.	Teaching	methodologies	(including	evaluation)	
The	course	is	structured	around	the	assessment	and	discussion	of	a	set	of	selected	readings	made	up	of	
ten	recently	produced	scientific	texts	that	will	be	used	as	 leitmotifs	for	discussion	by	the	students	and	
for	 lectures	 by	 the	 teacher.	 The	 teaching	 methodologies	 will	 involve,	 then,	 expository	 lectures	 on	
different	 themes,	 and	 workshops	 revolving	 around	 the	 discussion	 of	 theoretical	 texts	 and	 the	
description	of	grammatical	and	textual	structures	of	different	academic	registers	and	genres.	
Evaluation	includes	5%	for	attendance,	10%	for	participation,	35%	for	the	motivation	and	discussion	of	
one	of	the	ten	recently	produced	scientific	texts,	50%	for	an	essay	of	about	8,000	words	on	one	of	the	
themes	dealt	with	in	the	course,	to	be	handed	in	two	weeks	after	the	last	class	of	the	course.	
		
9.Demonstração	da	 coerência	das	metodologias	de	ensino	 com	os	objectivos	de	aprendizagem	da	
unidade	curricular	
Predominantemente	de	 reflexão	 crítica,	 de	 tomada	de	 consciência	 e	de	 reconhecimento	da	 língua	na	
construção	 da	 nossa	 experiência	 do	mundo	 e	 na	 afirmação	 do	 conhecimento	 científico,	 a	UC	 reflete,	
nessas	 dimensões,	 os	 objetivos	 de	 aprendizagem,	 que	 faz	 plasmar	 nas	 metodologia	 de	 ensino,	 na	
separação	entre	aulas	expositivas	sobre	diferentes	temáticas	(tomada	de	consciência,	reconhecimento)	
e	 aulas	 práticas	 de	 discussão	 de	 textos	 teóricos	 e	 de	 sistematização	 de	 descrição	 de	 estruturas	



gramaticais	e	textuais	de	géneros	e	registos	académicos	(reflexão	crítica).	
	
9.Demonstration	of	the	coherence	between	the	teaching	methodologies	and	the	learning	outcomes	
Being	predominantly	based	on	 critical	 reflection,	 on	 language	awareness	 and	 the	 acknowledgment	of	
language	 in	 the	construal	of	our	experience	of	 the	world	and	the	 legitimation	of	scientific	knowledge,	
the	 course	 reflects,	 in	 these	 dimensions,	 its	 learning	 objectives,	 which	 translate	 into	 the	 teaching	
methodology	 used,	 e.g.	 the	 separation	 between	 lectures	 on	 different	 topics	 (awareness,	 recognition)	
and	 workshops	 with	 discussions	 of	 theoretical	 texts	 and	 descriptions	 of	 grammatical	 and	 textual	
structures	of	different	academic	registers	and	genres	(critical	reflection).	
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