
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 1 OFERTA ESPECIAL 
(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 

Área de concentração 

1 (oferta aberta a alunos de todas as áreas) 
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: 
Workshop: desenvolvendo a escrita da tese e da dissertação 

LIG958 B 

Professor (a) 

Luana Lopes Amaral 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

      regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ]      15h [   ]          30h [  ] 40 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 25 a 28 de fevereiro de 2019 
 

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

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

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ ]       NÃO [ ] 

 
Programa 

O objetivo deste workshop é dar ao aluno do Poslin (que esteja em fase de escrita da tese ou da dissertação) 
ferramentas técnicas para aprimorar suas habilidades de escrita acadêmica, construir suas próprias estratégias 
de redação e alcançar bons níveis de produtividade na sua escrita acadêmica. O workshop terá momentos de 
discussão sobre os gêneros tese e dissertação, bloqueio e procrastinação na escrita, questões éticas na escrita 
acadêmica, técnicas de redação acadêmica e gerenciamento do tempo. Grande parte do workshop será 
reservada para a prática de escrita orientada (Academic Writing Retreat). 
 
Os gêneros acadêmicos tese e dissertação 
Questões éticas em pesquisa e na escrita acadêmica 
Técnicas de redação acadêmica 
Gerenciamento do tempo 
Prática de escrita orientada (Academic Writing Retreat) 

 

 

 
Belo Horizonte,      31    de           outubro             de       2018       . 

 

____________________________________ 
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Como escrever uma tese 
 

Pré-requisitos 

Para se matricular o aluno do Poslin deve estar em fase de escrita da tese ou da dissertação. (Os alunos devem 
trazer seus arquivos com o texto da tese ou dissertação para a prática de escrita orientada durante o curso). 

Outras exigências 

- 


