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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

PLANO DE ENSINO

Ficha N2 2 (parte variável)

ICódigo: HE036

Disciplina: Língua Francesa Instrumental I
Natureza:

(

Carga horária:

aulas teóricas: 00

) anual

estágio: ... ... .. ....... ..

I Turma : A

(X) semestral
Total: 60

aulas práticas: 04
Créditos: 02

Pré-requisito: não tem
Co-requisito: ..... ... .. .... ..... .... ... .... ........... ....... ...... ...... ....... ... .... ... ....... ...... ... ....... ... ..... ..
OBJETIVO:
O aluno deverá ser capaz de perceber as relações entre as idéias existentes no texto .
EMENTA
Compreensão global dos textos de especialidade:
1. Abordagem de ordem sócio-lingüística
2. Abordagem de ordem especificamente lingüística
3. Abordagem de ordem lógico-sintática

PROGRAMA:
Textos autênticos, textos de especialidades. Textos de jornais e revistas atuais.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Leitura dos textos pelos alunos e exercícios de compreensão/interpretação sob orientação do
professor.
Trabalho de compreensão : perceber a organização das idéias e suas relações .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Duas provas no semestre com o objetivo de avaliar a compreensão do texto escrito.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Artigos de jornais e revistas atuais.
Revistas e livros de especialidades.
Artigos retirados da Internet.
Validade: 1° Semestre
Ano: 201 i
~ n
_()
Professor: José Carlos Moreira
Assinatura: .... .... : ~-- ~~- - Coordenadora da Área: Nathalie D. Mendonça
Assinatur ·
. ... .... - ··
Chefe do Departamento: Terumi Koto Bonnet YillalbaAssinatura: ~~.. ..... .. :... .... ..
Prof. 8 Dr.6 reruml Koto Bonnet Villalba
Chefe do Departamento de Letras
Estrarlgeiras Modernas
Matr. 105970
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Ficha Nº 2 (parte variável)
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Natureza:
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Carga horária:
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I Turma : A
(X) semestral
aulas práticas: 04

Total : 60

Créditos : 02

Pré-requisito: não tem
Co-requ isito: ...... ...... .. .... .. ........ ... .... .... ... ..... ..... .. .... ..... .. ..... .. .... ....... .... ... ........ ... ..... ... .

OBJETIVO:
O aluno deverá ser capaz de perceber as relações entre as idéias existentes no texto.
EMENTA
Compreensão global dos textos de especialidade:
1. Abordagem de ordem sócio-lingüística
2. Abordagem de ordem especificamente lingüística
3. Abordagem de ordem lógico-sintática

PROGRAMA:
Textos autênticos, textos de especialidades. Textos de jornais e revistas atuais.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Leitura dos textos pelos alunos e exercícios de compreensão/interpretação sob orientação do
professor.
Trabalho de compreensão: perceber a organização das idéias e suas relações .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Duas provas no semestre com o objetivo de avaliar a compreensão do texto escrito.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Artigos de jornais e revistas atuais.
Revistas e livros de especialidades.
Artigos retirados da Internet.
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