
ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 1 OFERTA REGULAR

(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  –  Português  como  língua  adicional  para  grupos

minoritarizados

LIG 948 G

Professor (a)

Leandro Rodrigues Alves Diniz
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas

      regular (14h a 17:40h)     [    ]           
especial [X]

* 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro
de  2018  (aulas  presenciais)  –
8h20 às 12h (TOTAL: 20 horas-
aula)

*  19  e  22 de fevereiro  de  2018
(aulas  presenciais)  –   14h  às
17h40 (TOTAL: 8 horas-aula)

* 26 de fevereiro a 06 de abril de
2018 (acompanhamento de aulas
de PLA e atividades via Moodle) –
TOTAL:  24  horas-aula  (4  horas
por semana)

* 13 e 20 de abril de 2018 - 14h
às  17h40  (aulas  presenciais)  –
TOTAL: 8 horas-aula

60h [ X ]    45h 30

Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h)

presencial   [ ]     on-line  [ ]    semi-presencial   [ X ]      

Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários)

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

nome [       ]       instituição 

[

      ]          carga horária [       ]

Aceita candidaturas a vagas de isoladas?

SIM [ X ]       NÃO [ ]



Programa

A área  de Português como Língua Adicional  (PLA) a partir  da perspectiva  da Linguística Aplicada

Indisciplinar.  Aspectos políticos, sociais e pedagógicos relativos ao ensino-aprendizagem de PLA para

grupos minoritarizados, com destaque para sujeitos deslocados forçados. Estado da arte de pesquisas em

PLA voltadas para esse público. Análise e produção de materiais didáticos em contextos de migração de

crise.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2017.          

____________________________________

Prof. Leandro Rodrigues Alves Diniz
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Pré-requisitos

-

Outras exigências

-


