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DOCENTE

TIPO DE AULA

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

Lucília Maria Vieira Gonçalves Chacoto
OT; S
S1; OT1
* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

39S; 5OT

ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

1º

S1,S2

39S; 5OT

280

10

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Os conhecimentos linguísticos correspondentes ao 1º ciclo ( ensino superior) de uma área afim.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Conhecimento aprofundado das estruturas sintáticas fundamentais da linguagem, seu desenvolvimento, a sua organização e articulação
com outros componentes da linguagem? principais métodos de análise sintática.
Desenvolvimento de competências de análise sintática, de investigação, de exposição clara, sucinta e rigorosa.

Conteúdos programáticos
1. Sintaxe e estrutura da linguagem?
2. Estruturas básicas
2.1. Operadores verbais, nominais e adjetivais.
3. Operações sobre estruturas?
4. Processos de gramaticalização, composição e fixidez sintática
4.1. As expressões fixas, frases fixas e a estrutura da gramática.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Aulas expositivas para apresentação dos conceitos fundamentais, ilustração das técnicas de análise, descrição de propriedades sintáticas,
etc., em contraponto com aulas de natureza (sobretudo) mais aplicada, dedicadas à realização/correção de exercícios antecipadamente
distribuídos e preparados em casa, em que os alunos são convidados (individualmente ou em conjunto) a explicar a natureza dos problemas
de análise propostos e os processos que utilizariam para os resolve.
As aulas são complementadas por trabalho individual, que consiste tanto na preparação dos exercícios de aplicação como na realização das
leituras da bibliografia essencial recomendada no início de cada unidade didática.
A avaliação resultará da classificação obtida em pelo menos um pequeno trabalho de investigação (a apresentar no final do semestre e que
corresponderá a 50% da nota final) e pequenos trabalhos a elaborar durante o semestre (50%).

Bibliografia principal
GROSS, M. 1975. Méthodes en syntaxe. Régime des constructions complétives , Paris: Hermann.
GROSS, M. 1981.Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique, Langages 63 : 7-52. Paris : Larousse.
HARRIS, Z S. 1976. Notes du cours de syntaxe , tradução e apresentação de Maurice Gross, Paris: Seuil.
HARRIS, Z S. 1981. Papers on Syntax . Dordrecht: D.Reidel Pub Co.
HARRIS, Z S. 1991. A Theory of Language and Information. A Mathematical Approach . Oxford: Clarendon Press.
Mateus, M. H. M.? Brito, A.. M.? Duarte, I.? Faria, I. 2003. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.
RAPOSO, Eduardo Buzaglo Paiva et alii (org.). 2013. Gramática do português , 2 vols., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
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Academic Year

2018-19

Course unit

SYNTAX

Courses

LANGUAGE SCIENCES (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Main Scientific Area

CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Acronym

Language of instruction
Portuguese.

Teaching/Learning modality
In presence.

Coordinating teacher

Lucília Maria Vieira Gonçalves Chacoto

Teaching staff
Lucília Maria Vieira Gonçalves Chacoto
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.
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Classes
S1; OT1

Hours (*)
39S; 5OT

4/6

Contact hours
T

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

0

0

39

0

5

0

280

0

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
Knowledge of basic linguistics corresponding to the 1st cycle of a university course of a related scientific area.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
Knowledge of the basic syntactic structures of language, its development, its organization and articulation with other components of
language? main methods of syntactic analysis and experimental protocols.
Development of research skills on syntactic analysis, clear succinct and accurate exposition.

Syllabus
Syntax and language structure, relationship between language and information, and between information and meaning? basic structures;
verbal operators, nominal operators and adjectival operators; operations on structures, processes of grammaticalization, composition and
syntactic fixedness: fixed expressions, fixed sentences and the structure of grammar.

Teaching methodologies (including evaluation)
The course consists in theoretical (conferencetype) seminars, presenting the fundamental concepts, illustration of analysis techniques, the
main properties of syntactic structures, etc. The counterpart of these seminars are practical (laboratorial) classes in nature specifically
devoted to the completion or correction of exercises distributed in advance and prepared at home, in which students are invited (individually
or jointly) to explain the nature of the problems of analysis proposed and the processes by which they would solve them.
The lessons are supplemented by individual work, which consists in preparing the application exercises, the recommended readings of
essential bibliography at the beginning of each didactic unit.
Evaluation by means of a research work (50%) which must be delievered by the end of the semester, and a number of small exercises done
in-class assessment (50%).

| Unidade Curricular: [15091016] SINTAXE | DATA: 06-02-2019 |

5/6

Main Bibliography
GROSS, M. 1975. Méthodes en syntaxe. Régime des constructions complétives , Paris: Hermann.
GROSS, M. 1981.Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique, Langages 63 : 7-52. Paris : Larousse.
HARRIS, Z S. 1976. Notes du cours de syntaxe , tradução e apresentação de Maurice Gross, Paris: Seuil.
HARRIS, Z S. 1981. Papers on Syntax . Dordrecht: D.Reidel Pub Co.
HARRIS, Z S. 1991. A Theory of Language and Information. A Mathematical Approach . Oxford: Clarendon Press.
Mateus, M. H. M.? Brito, A.. M.? Duarte, I.? Faria, I. 2003. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.
RAPOSO, Eduardo Buzaglo Paiva et alii (org.). 2013. Gramática do português , 2 vols., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
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