
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 2 OFERTA ESPECIAL 
(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 

Área de concentração 

Linguística Aplicada/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 

STV em Linguística Aplicada: Os métodos da Análise da Conversa e da Linguística Interacional 
no estudo da fala-em-interação   

LIG945 C 
 

Professor (a) 

Dra. Taiane Malabarba  / Anna Carolina Oliveira Mendes (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   [ x ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 16/09-19/09; 01/10  
 

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 

Este workshop de cinco dias baseia-se no conhecimento prévio dos participantes sobre  Análise da 
Conversa/Linguística Interacional (AC/LI) e visa aprofundar as habilidades analíticas dos participantes. 
O workshop será organizado em torno de dados em inglês gravados em áudio e vídeo fornecidos pelas 
facilitadoras. O programa inclui 1) uma revisão dos princípios de AC/LI, interesses de pesquisa e 
métodos; 2) uma sessão de análise de dados em pequenos grupos sobre os fundamentos de tomada de 
turno, organização sequencial, reparo, etc; e 3) o desenvolvimento de um projeto que pressupõe formar 
uma coleção de casos para a identificação de uma prática específica. Os participantes terão um período 
de cerca de 10 dias para trabalhar em seus respectivos projetos. A avaliação final será baseada numa 
apresentação oral seguida de uma proposta de artigo. 

 

 

 

 

 
 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2019. 

 

 

PROFESSOR(A) 

 

Bibliografia Básica 

Couper-Kuhlen, Elizabeth & Selting, Margret (2018). Interactional Linguistics: Studying Language in 
Social Interaction. Cambridge: Cambridge University Press. 

Pré-requisitos 

Pré-requisitos: Ter participado do “Seminário De Tópico Variável Em Linguística Teórica E Descritiva: 
Linguística Interacional - Estudar A Língua Em Interação Social” ou lido o livro Interactional Linguistics 
(Couper-Kuhlen & Selting, 2018). 
 

Outras exigências 

      


