Doutoramento
LINGUÍSTICA DO PORTUGUÊS
Apresentação e objetivos
O curso de doutoramento em Linguística do Português propõe uma formação avançada na área,
proporcionando aos estudantes uma perspetiva aprofundada sobre a língua portuguesa, tomada
na sua diversidade, no seu transcurso histórico, na sua estrutura e no seu uso. Neste sentido, este
3.º ciclo abarca as diferentes áreas de investigação desenvolvidas pelos docentes associados ao
Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada (CELGA-ILTEC) e visa promover pesquisas na
área da variação, da gramática, dos usos e ainda desenvolver projetos em Linguística Aplicada ao
ensino do Português como língua materna, como língua estrangeira ou como língua segunda. Os
principais objetivos do curso são os seguintes:
1. incentivar a reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa, em diferentes
planos de análise, da investigação fundamental à investigação aplicada e ao ensino do português,
a partir de diferentes perspetivas: sincrónica, diacrónica e/ou de contacto.
2. conjugar a componente de investigação e reflexão teóricas, com a análise de dados empíricos
relativos ao português.
3. familiarizar os alunos com diferentes quadros teóricos e diversas metodologias de análise.
4. dotar os alunos de competências que lhes permitam desenvolver, com autonomia, projetos de
investigação cientificamente bem fundamentados
5. desenvolver, nos alunos, competências que lhes permitam divulgar, de forma clara e rigorosa,
propostas científicas originais e que contribuam para o avanço da área de investigação.

Competências a desenvolver
- Capacidade de conceber, com autonomia, um projeto de investigação bem fundamentado e
exequível;
- Capacidade de pesquisar, com autonomia, bibliografia relevante para os objetivos de
investigação que se propõe desenvolver;
- Capacidade de analisar de forma consistente e rigorosa dados empíricos, em função do quadro
teórico-metodológico selecionado;
- Capacidade de pensar criticamente um determinado objeto de estudo e de fazer dialogar
diferentes quadros teóricos na tentativa de o analisar de forma mais robusta
- Capacidade de redigir, com clareza e rigor, um trabalho académico especializado, com
contributos originais, que contribua para o avanço do conhecimento nas áreas da investigação
fundamental ou aplicada sobre a Língua Portuguesa.

Plano de estudos
O Doutoramento em Linguística do Português tem parte escolar no 1.º Ano:
1.º Semestre

2.º Semestre

Gramática do Português

Linguística Aplicada ao Ensino do Português

Pragmática do Português

Variação e Mudança do Português

No 2.º ano, o/a estudante terá de frequentar um Seminário de Acompanhamento para
construir o projeto da Tese de Doutoramento.

Candidaturas online
www.uc.pt/fluc/ensino/3ciclo
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