
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 2 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: Conceitualizações culturais em Inglês como Língua Franca LIG945 B 
 

Professor (a) 

Dra. Milene Mendes de Oliveira (Universidade de Potsdam) 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

      regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [  ]      15h [ x  ]          30h [  ] 10 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 30/09, 01/10, 02/10 e 03/10/2019  
 

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

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

nome [ Ver acima ]       instituição [ Ver acima ]          carga horária [       ] 
 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM  x      NÃO [ ] 

 
Programa 

A disciplina tem por objetivos: (a) a introdução e problematização da noção de cultura em Inglês como Língua 
Franca, (b) a investigação de reflexões sociológicas e antropológicas relativas à sociedade e cultura brasileira sob 
a luz da Linguística Cultural, e (c) a identificação de conceitualizações culturais em dados em ‘inglês brasileiro’. 
Enquanto as partes (a) e (b) abordam principalmente questões teóricas e metodológicas, a parte (c) é essencialmente 
prática e envolve análises empíricas de diferentes fontes de dados em ‘inglês brasileiro’ (e-mails, entrevistas, entre 
outros). 

 

 

 

 
 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2019. 

 

 

PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

Pré-requisitos: Conhecimentos prévios de Linguística Cultural.  
Referência indicada: SHARIFIAN, F. Cultural Conceptualisations and language. Amsterdam & 
Philadelphia: John Benjamins, 2011 


