
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 1 OFERTA ESPECIAL 

(DISCIPLINAS DE 
30H E 15H) 

 
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 

STV em Linguística Aplicada: Novos Letramentos – Autores Brasileiros LIG946 B  
Professor (a) 
Andréa Machado de Almeida Mattos 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 
Terça Feira  regular (14h a 17:40h) [  ]    especial [       ]      15h [  ]          30h [  ] 20  
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 
presencial   [ ]     on-line  [ ]    semi-presencial   [ ] 12 de março a 07 de maio de 2019 

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

SIM [  ]       NÃO [  ]  
Dados da participação e do participante 
nome [ Érika Amâncio Caetano  ]       instituição [ UFMG/Pos Doc ]          carga horária [  30   ] 

 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 
SIM [ ]       NÃO [ ] 

 
Programa 
O curso tem por objetivo apresentar uma visão geral das teorias sobre Novos Letramentos, incluindo Letramento 
Crítico, e suas mais recentes aplicações ao ensino de línguas estrangeiras e à formação de professores através 
de autores brasileiros. Serão discutidos suas origens e principais fundamentos, a fim de proporcionar reflexões 
críticas sobre suas aplicações e desenvolvimentos. Também serão abordadas a dimensão educacional dessas 
teorias e suas inter-relações práticas com o ensino de línguas e a formação de professores no contexto 
brasileiro.  

 

 
Belo Horizonte,  15    de  outubro  de  2018   . 

 

___Andréa Machado de Almeida Mattos___ 

PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 
Leitura prévia: Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias – 
conhecimentos de línguas estrangeiras. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 2006. 
p. 85-124. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf>.      
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