
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 2 OFERTA REGULAR 
(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 

Área de concentração 

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 Teórica e Descritiva: o verbo latino: voz, tempo e aspecto LIG961 C 
Professor (a) 

Johnny José Mafra e Sueli Maria Coelho 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quinta-feira regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x ]    45h [       15 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [ x ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 08/08/2019 
 

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

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

nome [ Johnny José Mafra ]       instituição [ UFMG ]          carga horária [ 30h ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ x ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

Propõe-se neste curso um estudo do verbo latino, com ênfase nos itens “voz”, “tempo” e “aspecto”. Para 
tanto, serão desenvolvidos os seguintes tópicos: a) Noções fundamentais: a conjugação. b)  A voz verbal: 
a abrangência do termo vox, verbo ativo e verbo passivo, verbo depoente. c) Aspecto e tempo: noção de 
aspecto, formas de expressão do aspecto: o infectum e o perfectum, o morfema sufixal, a locução 
perifrástica, a relação aspecto/tempo. d) Apêndice: A expressão do aspecto no português 
 

 

 

 

 

 
 

Belo Horizonte,          de                        de              . 

 

____________________________________ 

PROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

Não é necessário conhecimento básico da língua latina, já que o curso prevê em sua didática recursos para 
alunos não egressos da habilitação em latim. 

Outras exigências 

      


