
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 2 OFERTA REGULAR 
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: Tecnologias Digitais, gêneros e multiletramentos sob o 
viés de práticas pedagógicas para línguas estrangeiras / adicionais em contextos da educação pública.   

LIG-948 A 

Professor (a) 

REINILDES DIAS 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quarta regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [ X ]    45h [       16 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ X ] 22 de agosto (Aulas presenciais nos meses de agosto e 
setembro). 

 

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

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

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

A linguagem como ação social. 
Teorias socioculturais sobre o processo de aprendizagem. 
A semiótica social e a abordagem multimodal. 
Tecnologias Digitais e seus impactos na sociedade contemporânea. 
Multiletramentos em seus dois aspectos principais: multimodalidade e diversidades de contextos. 
Gêneros multimodais da contemporaneidade: impacto das imagens, tipografia e layout. 
Práticas pedagógicas sócio e teoricamente informadas. 

 

 
 

 
Belo Horizonte,  14  de   maio   de  2018       . 
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Pré-requisitos 

Leitura fluente em inglês. 

Outras exigências 

Disponibilidade para estar presente às aulas presenciais dos meses de agosto e setembro. 


