
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2022 / 1 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 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Aplicada: Educação bilíngue e letramento de surdos LIG946 C 
Professor (a) 

Giselli Mara da Silva 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Terça-feira regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ]      15h [   ]          30h [  ] 20 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 24 de maio a 19 de julho de 2022 
 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

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

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 

 
Programa 
O objetivo da disciplina é discutir a situação de multi/ bilinguismo envolvendo línguas de sinais e as propostas de 
educação bilíngue para surdos, bem como refletir sobre as práticas de letramento construídas por pessoas 
surdas e questões relativas ao ensino da língua escrita como segunda língua. Serão adotadas perspectivas 
críticas e etnográficas que permitam vislumbrar o cotidiano das escolas e estabelecer ligações entre a realidade 
educacional dos surdos e questões sociais e linguísticas mais amplas.  

Tópicos: 

- Multi/ bilinguismo de surdos e educação bilíngue 

- Letramentos e surdez 

- Pesquisas etnográficas e educação de surdos 
 

 

 
 

 

 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2022. 

 

ROFESSOR(A) 
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Pré-requisitos 

Leitura de textos em inglês. 

Outras exigências 

Disponibilidade para encontros online síncronos todas as terças-feiras durante o período do curso. 


