
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2021 / 2 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: a complexidade e a tecnologia em três 

focos da Linguística Aplicada - Gêneros da linguagem, suportes e interação 
LIG945 U 

Professor (a) 

Junia de Carvalho Fidelis Braga 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

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

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] 13/10 aula síncrona  

 

18-22/10 aula assíncrona  

 

27/10 aula  síncrona 

 

02-06/11 aula assíncrona. 
 

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

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

nome [ Antônio Duarte Fernandes Távora ]       instituição [ UFC ]          carga horária [       ] 
 

 
Programa 

A interação como construção complexa. Interpretação dos Gêneros  da Linguagem como exemplares de 
sistemas adaptativos complexos. Construção da noção de Suporte como um sistema adaptativo 
Complexo. O Compósito de textos como atualização de linguagens e formador de novos gêneros. 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2021. 

 

Junia de Carvalho Fidelis Braga 

____________________________________ 

PROFESSOR(A) 
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