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Disciplinas cursadas

Perfil da Universidade

• Localizada na capital do Canadá.

• Psicolinguística

• Maior universidade bilíngue do mundo.
• Todas as aulas são oferecidas tanto

• Bilinguismo

• Sociolinguística

em

• Língua e Cultura Irlandesa

inglês quanto em francês.

•O

• Mulher Celta: Entre Mito e Realidade

departamento de Linguística faz parte da

• Língua Aborígene

Faculdade de Artes.

• Neurolinguística
• Análise Linguística de uma Língua Não-Familiar

Objetivos pessoais

Pesquisas

• Explorar áreas que não são oferecidas no

currículo

da

USP,

como

neurolinguística

e

Disciplinas

bilinguismo, e áreas de interesse pessoal.
• Desenvolver minha fluência na língua inglesa.
• Adquirir experiência internacional
fazendo contatos para futuras trocas.

 Em um semestre, deve-se cursar no mínimo 4
e no máximo 5 disciplinas.

acadêmica,

 Os alunos têm grande liberdade para cursar
disciplinas de outros cursos.

• Ter contato com novas culturas.
Conclusão
• Estudar em uma instituição canadense, com
normas diferentes da USP, foi de grande
aprendizado, me preparando para uma possível
continuação dos meus estudos no exterior.
• A convivência em um um país de língua inglesa
me permitiu treinar o idioma a ponto de hoje me
sentir confortável para realizar apresentações e
participar de congressos.
• A vivência em outra cultura me trouxe grande
enriquecimento pessoal.

 As disciplinas são divididas em quatro níveis,
1, 2, 3 e 4, relativos ao ano ideal.
 Como intercambistas, não temos permissão
para cursar as disciplinas de nível 4.
 Muitas disciplinas utilizam um livro didático ao
longo do semestre, poucas trabalham com
artigos, como fazemos na USP.

Formas de avaliação

• Instituição é referência em pesquisas sobre
bilingualismo e aquisição simultânea de idiomas.

 As notas utilizam o sistema alfanumérico. As
avaliações vão de 0 a 10 e as notas finais vão de
A+ a F.

• Pude visitar laboratórios e auxiliar como
informante
em
diversas
pesquisas
em
andamento,

 A nota mínima necessária para aprovação é D.

• Realizei meus próprios projetos ligados às
discipinas cursadas.
- Em Psicolinguística, comparamos os padrões
do início do vozeamento das oclusivas alveolares
[t] e [d] em diferentes idiomas, utilizando
informantes para isso.
- Em Análise Linguística de uma Língua NãoFamiliar, sugerimos uma reconstrução histórica
dos fonemas da língua Mẽbengôkre, a partir de
uma tradução da Bíblia.

 No Departamento de Linguística, quase todas
realizam uma prova no meio do semestre
(midterm) e um exame final, de maior peso,
englobando todo o conteúdo da matéria.
 É muito comum a realização de pequenos
trabalhos e tarefas ao longo do semestre, para
nota.
 Disciplinas de nível 1 e 2 não apresentam
questões dissertativas nas provas, como as de
nível 3 e 4. Essas podem exigir algum projeto de
pesquisa.

• Tive contato com ferramentas de pesquisa que
desconhecia até então (ex. Toolbox).
• Os projetos realizados foram de grande valor
para minha formação como futura pesquisadora.

