
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2021 / 1 OFERTA REGULAR 

(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 

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 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada: Linguagem, uso e gramática: teoria, 

descrição e aplicações multilíngues 

LIG948 D 

Professor (a) 

Adriana Silvina Pagano 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quinta feira regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [       25 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ]       
 

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

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

nome [ André Coneglian ]       instituição [ UFMG ]          carga horária [ 30 ] 
 

 

Programa 

Parte 01 – Linguagem e uso de linguagem 

 Comunicação e interação verbal 

 Uso linguístico e ação conjunta 

 Gênero discursivo e texto vistos na interação 

Parte 02 – Uso de linguagem e gramática 

 O estudo da gramática pela vivência da linguagem 

 A interface dos componentes sintático, semântico e pragmático na descrição gramatical 

 Princípios gerais de construção da significação por meio da gramática 

Parte 03 – Gramática de usos 

 Procedimentos básicos de constituição do enunciado (predicação, referenciação, modificação e junção) 

Descrição dos usos do português  
 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 1 de fevereiro de 2021. 
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