
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 1 OFERTA REGULAR 

(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva 
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 Teórica e Descritiva: Processamento da Linguagem 
por Humanos 

LIG961 A 

Professor (a) 

Ricardo Augusto de Souza 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Sexta-feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [ X ]    45h [       12 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

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

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 

Introdução geral ao estudo psicolinguístico dos mecanismos e arquiteturas cognitivas para a codificação e 
decodificação de expressões linguísticas. Panorama histórico da questão da plausibilidade psicológica de 
abordagens descritivas da organização das línguas naturais. Introdução a modelos sobre os mecanismos de: (1)- 
acesso lexical na percepção e na produção de fala; (2)- reconhecimento visual de unidades linguísticas; (3)- 
processamento de sentenças; e (4)- processamento linguístico suprasentencial e discursivo. Introdução a 
modelos probabilísticos do processamento da linguagem por humanos, e discussão sobre suas consequências 
para teorias sobre a “faculdade da linguagem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte,          de                        de              . 

 

____________________________________ 

PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

Familiaridade com conceitos e construtos fundamentais de teoria e análise linguística; ou disponibilidade e 
motivação para alcançá-la por estudos independentes e autônomos. 

Outras exigências 

Boa capacidade de leitura em língua inglesa e também capacidade razoável de compreensão oral neste idioma, 
uma vez que alguns dos materiais de estudo a serem sugeridos são vídeos disponíveis através da internet com 
apresentações ministradas em inglês. 


