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(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
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 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada: Aprendizagem móvel       LIG 948 A 
Professor (a)  

Junia de Carvalho Fidelis Braga 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Online  regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [       25 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] 05/03/2018 
 

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 

Principais conceitos da aprendizagem móvel. Discussões sobre estudos voltados para o uso de dispositivos  e 
aplicativos móveis na prática de sala de aula de línguas e na formação de professores.    
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PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

Leitura fluente em inglês. Disponibilidade para participar de discussões online durante a semana. Não há 
atividades nos sábado, domingos e feriados.  

Outras exigências 

      


