
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 2 OFERTA ESPECIAL 
(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
Área de concentração 

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 

STV em Análise do Discurso: Análise do Discurso e Semiótica do Ódio LIG 951 C  
Professor (a) 

Ida Lucia Machado 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

4ª. feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ]      15h [ X  ]          30h [  ] 25 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 4 encontros nos dias: 10, 17, 24 e 31 de outubro/ 2018. 
 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

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

Nome:  Béatrice Turpin ]       instituição [ Université de Cergy Pontoise (França)   ] 

 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [X]       NÃO [ ] 

 
Programa 

Este curso tem a intenção de mostrar como a análise do discurso pode ajudar a responder às questões de 
estigmatização e de violência social que atingem certas populações, buscando determinar quais são as 
características desses discursos de incitação ao ódio para auxiliar no seu enfrentamento ou na sua 
prevenção. Depois da apresentação dos fundamentos teóricos, o curso se interrogará sobre o que pode 
fundar a eficácia desses discursos num dado contexto sociopolítico, em corpora retirados dos discursos 
midiáticos ou de propaganda e narrativas testemunhais.  

 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2018.. 

____________________________________ 

PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

O curso será totalmente dado em francês. Portanto, só serão aceitos alunos que dominam essa língua. 

Outras exigências 

      


