
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 1 OFERTA ESPECIAL 

(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 
Área de concentração 

2B Linguística do texto e do discurso 
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 do Texto e do Discurso:  
Construir a interpretação:  discurso, nomeação e subjetivação do evento 

LIG 951 B 

Professor (a) 

Patrick Dahlet 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

5.03 a 
9.03.18 

X Regular(14h a 17h40)            15h                  20 

Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [ x ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] Semana do 5.03 a 9.03.18 

 
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]       

 
Programa 
 
 

Exploração e caracterização, em referência às abordagens enunciativas do dinamismo discursivo, e apoiando-se 
sistematicamente na análise coletiva de diferentes corpus (produções midiáticos e institucionais, relatos de si), 
das principais operações e categorizações linguísticas (sobretudo os atos de nomeação, de posicionamento do 
sujeito da enunciação e de desnivelamentos dialógicos do dizer) que contribuem a fazer de qualquer evento 
(público e/ou íntimo) uma “verdadeira” realidade de discurso e a introduzir / construir assim sua interpretação na 
experiência coletiva. 
 
Unidades de ensino 

1) As noções de discurso e evento: o que se pode observar e como analisa-lo? 
2) Nomeação, formatação e argumentação de eventos sociais: análises comparativas de observáveis 

midiáticos. 
3) A nomeação / subjetivação da violência (doméstica e econômica): semântica do conflito 
4) Nomeação   identitária  e hierarquização das identidades. 
5) A constituição do corpus: estudar e/ou comparar textos integrais, formulas ou termos-chaves? 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Belo Horizonte,  27 de    outubro   de 2017       

 
Patrick Dahlet 
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Pré-requisitos 

      

Outras exigências  
 

Avaliação de fim de curso: trabalho em grupo (4 pessoas) 
 

Elaborar um dossiê por grupo, até no máximo dez páginas, das quais um terço estará consagrado a uma 
síntese reflexiva sobre as operações construtoras de um evento discursivo e de sua interpretação, e o restante 
a uma análise comparativa do funcionamento destas operações em um corpus textual selecionado pelos 
intergrantes do grupo. 
Obs.: no final do seminário, ou seja, sexta-feira, dia 9.03.17,  cada grupo disporá de 1h30, a partir das 15h30, 
para finalizar o dossiê, antes de entregá-lo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


