
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 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 

Seminário de Tóp. Var. em Linguística Teórica e Descritiva: Conexões na gramática e no texto 
numa abordagem funcionalista 

LIG 960 

Professor (a) 

Maria Beatriz Nascimento Decat 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Terça-feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [ X       10 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] De 07/08/2018 a 23/10/2018 
 

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 [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

Estudo de mecanismos de conexão na microestrutura (na gramática) e na macroestrutura textual (no texto), 
tendo como base teórica a Teoria da Estrutura Retórica (RST), de orientação funcionalista norte americana, 
dentro do que propuseram Mann & Thompson (1988). Parte-se do princípio de que as “proposições relacionais” 
(ou “relações retóricas”, ou “relações de coerência”) emergem entre as partes do texto, desde o nível discursivo 
até a combinação entre orações. Especificamente no caso da articulação de orações, será feito um paralelo com 
as postulações de Halliday (2004), no que concerne à combinação oracional por “elaboração”, por “extensão” e 
por “realce”. Será abordado também o fenômeno de ‘desgarramento’, através da análise de estruturas 
“desgarradas”, ou seja, aquelas que, tidas como subordinadas, ocorrem de forma isolada, constituindo um 
enunciado por si mesmas.   

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2018. 

 

___________________________________ 

Profª Drª Maria Beatriz Nascimento Decat 
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Bibliografia complementar poderá ser dada durante o curso. 

Pré-requisitos 

O aluno deverá ter capacidade para leitura em inglês 

Outras exigências 

O texto marcado com asterisco (*) deverá ser lido antes do início do curso, e estará disponível no xerox da 
Faculdade de Letras, em pasta intitulada “Conexões na gramática e no texto”, da Profa. Beatriz Decat 


