
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 1 OFERTA ESPECIAL 

(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 
Área de concentração 

Linguística Aplicada 
Título e subtítulo da disciplina. O título deve ser estabelecido conforme código das atividades acadêmicas do Poslin (página 2). O subtítulo 
consiste no tópico variável a ser ofertado. 

Código 

SEM.DE TOP.VARIAVEL EM LINGUIST.APLICADA: metáforas no ensino e na aprendizagem LIG946 A 
Professor (a) 

Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e Ronaldo Correa Gomes Junior 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

      regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ]      15h [   ]          30h [  ] 25 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] 05/03/2018 a 27/04/2018 
 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ ]       NÃO [ ] 

 
Programa 

Leitura e discussão de textos sobre como as metáforas estruturam a cognição. A metáfora na perspectiva 
cognitiva. A construção metafórica sobre ensino, aquisição e aprendizagem de línguas. As metáforas nas teorias 
de aquisição. As metáforas sobre o aprendiz e sobre a aprendizagem. As metáforas sobre o professor. 

 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte,          de                        de              . 

 

____________________________________      ____________________________________ 
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Pré-requisitos 

Leitura fluente em inglês. Acesso à Internet e disponibilidade de participação on-line durante 4 horas ao longo 
da semana letiva (segunda a quarta). 

Outras exigências 

      


