
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2021 / 2 OFERTA REGULAR 

(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 

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: introdução aos estudos da interpretação – 

abordagens teóricas e metodológicas 

LIG948 E 

Professor (a) 

Guilherme Lourenço e Elidéa Bernardino 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Segunda regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [       ] 60h [  ]    45h [       20 
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 [  ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

 

Programa 

A disciplina apresentará uma introdução aos estudos da interpretação, discutindo os principais modelos teóricos 

e também as mais relevantes abordagens metodológicas. Serão contempladas ainda discussões sobre 

interpretação em diferentes contextos, com ênfase especial aos contextos de conferência e comunitários, e ainda 

sobre investigações na área de neurobiologia e cognição.   
 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2021. 
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Pré-requisitos 

- Boa capacidade de leitura em língua inglesa é indispensável.  

- Disponibilidade de leitura semanal dos textos da disciplina. 


