
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 2 OFERTA ESPECIAL 
(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 

Área de concentração 

Linguística Teórica e Descritiva / 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 Teórica e Descritiva: Intercultural Communication in Interaction: multimodal 
approaches 

LIG958 C 
 

Professor (a) 

Profa. Dra. Ulrike Agathe Schröder (UFMG), Dra. Mariana Carneiro Mendes (UFMG), Profa. Dra. Elisabetta 
Adami (University of Leeds), Prof. Dr. Paul O’Neill (University of Sheffield), Dra. Anna Ladilova (University of 
Gießen), Profa. Dra. Jennifer Dailey-O’Cain (University of Alberta), Dra. Milene Mendes de Oliveira (University of 
Potsdam) 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

      regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [ 10h a 17h ]      15h [ x  ]          30h [  ] 25 (10 para Poslin e 
15 para graduação). 

Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 14 e 16 de agosto de 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 

August 14: Intercultural communication and multimodality: research methods – Part 1 
 10-12h: Issues and methods for multimodal transcription, annotation and analysis (Elisabetta 

Adami) 
 12-14h: Multimodal approaches to discourse-centred online ethnography (Jennifer Dailey-

O’Cain) 
 14-15h: Lunch 
 15-17h: Methods and strategies of research dissemination in order to achieve maximum impact 

and engage with policy makers and non-academic partners (Paul O’Neill) 
August 16: Intercultural communication and multimodality: research methods – Part 2 

 10-12h: : Investigating multilingualism from a cultural linguistic and multimodal perspective 
(Milene Mendes de Oliveira) 

 12-14h: Gestures and prosody analysis of intercultural communication (Anna Ladilova) 
 14-15h: Lunch 
 15-17h: Gesture transcription: phases, forms, and perspective in intercultural talk-in-

interaction (Mariana Carneiro Mendes & Ulrike Schröder) 

 

 
 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2019. 

 

 

PROFESSOR(A) 

 

Bibliografia Básica 

      


