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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES
MESTRADO EM LITERATURA E INTERCULTURALIDADE
Componente Curricular: LITERATURA E TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA
Carga Horária: 60 HORAS - Créditos: 04
Oferta: 2007.1
Ano: 2007
Professores: Drs Luciano Justino e Sébastien Joachim
Ementa:
Análise da passagem de um sistema semiótico para um outro ,alicerçada numa concepção da
semiose e intersemiose enquanto fenômeno trans-estético inspirada em Bakhtin/ Kristeva, Genette
PROGRAMA::
Esse curso comporta dois módulos.
1-Uma Introdução teórica (10 Horas)
Apresentação de noções básicas oriundas da Escola de semiologia de Paris e de outros Estudiosos
do ramo.
Responsável professor Sébastien Joachim
2-Aulas de aplicação (40h)
Exploração de material intersemiótico,isto é, vários textos combinados com imagem e /ou som.
Professores responsáveis: Luciano Barbosa Justino e Sébastien Joachim. (em alternância)
Modalidade pedagógica :

Exposições magistrais seguidas de período de questões (Modulo I)
Workshop de Exploração de textos plurissemióticos na modalidade seguinte: depois de uma
introdução e de uma análise do professor, trabalho em grupo dos alunos sobre textos
escolhidos pelo professor ou apresentados pelos próprios alunos.
Avaliação (10 horas)
*Para o primeiro modulo, cada aluno entregará ao professor responsável uma breve síntese teórica
(3pontos)
**Para o segundo modulo, será efetuada uma Co-avaliação (professor e turma). Se houver
possibilidade, dividiremos a turma em três ou quatro sub-grupos ..
No entanto haverá duas opções de trabalho para o segundo módulo.
Opção A:
O trabalho a ser avaliado pode consistir na criação de um artefato plurissemiótico a ser apresentado
em duas etapas. Esse trabalho terá uma parte escrita em legendas e comentários, e será objeto de
discussões e sugestões construtivas pelo conjunto Professores+ Alunos. A nota final será atribuída
pelo conjunto
(7pontos).
Opção B:
Excepcionalmente um participante pode optar para realizar uma monografia individual sobre um
texto intersemiótico, após consulta e aprovação dos professores da disciplina. No caso de um
trabalho muito complexo, pode ser cumprido por mais de uma pessoa.
Num e outro caso , o texto ou o artefato apresentado deve refletir uma experiência cultural.
(7 pontos).
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