
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2022 / 1 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 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Linguística e Epistemologia: 
biolinguística, gramaticalização, seus objetos de estudo e suas interfaces 

LIG961 B 

Professor (a) 

Lorenzo Vitral 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quinta-feira regular (14h a 17:40h) [ x  ]    especial [       ] 60h [ x ]    45h [       30 
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 [ x ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

 

Programa 

O curso visa a promover reflexões de natureza epistemológica/historiográfica com vistas a examinar os seguintes 

temas:  

1) as consequências teóricas para a nossa área da versão proposta no âmbito da Gramática Gerativa nomeada de 

biolinguística, sobretudo no que refere ao fenômeno da mudança linguística;  

2)o cotejo da Gramática Gerativa e a teoria da Gramaticalização com vistas a examinar a autonomia e a 

fundamentação teórica  desta última, ou seja, as propostas trazidas no âmbito da gramaticalização podem ser 

reduzidas, ou unificadas, aos cânones teóricos do gerativismo;  

3) atualização da discussão acerca da dicotomia tradicional realismo/nominalismo no que se refere a qual 

concepção de teoria Temática se deve adotar. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 2022. 

 

   ____________________________________ 

                                                                                                      PROFESSOR 
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Pré-requisitos 

Ter cursado a disciplina de Sintaxe oferecida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos da FALE/UFMG 


