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UFPR

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

PLANO DE ENSINO
Ficha Nº 2 (parte variável)
ICódigo: HE 084 I Turma : A
Disciplina: Língua Italiana 111
(X) semestral
( ) anual
Natureza:
aulas práticas: 00
Carga horária: aulas teóricas :04
Créditos: 04
Totai:04
estágio : ..... .. ..... .....
Pré-requisito: Língua Italiana 11
Co-requisito : nâo há
OBJETIVO : continuar o processo de automatização das estruturas da língua falada ;
exercitar a leitura e a compreensão de textos ; desenvolver a expressão escrita ; refletir
sobre a gramática e a pragmática da língcu:..=a:.:. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _,
EMENTA:

1. Expressão oral: resumos, exposições , comentários
2. Leitura de textos literários contemporâneos e jornalísticos
3. Estudo de texto: características gerais
A estrutura interna do texto
Campos semânticos
4. Expressão escrita: resumos , comentários , redação
5. Estudo das estruturas sintáticas de base
PROGRAMA: Programa a definir logo na primeira semana de aulas a partir da ementa e
das necessidades individuais e do grupo .

I PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS : Aulas expositivas , atividades de grupo, seminários .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO : Exames escritos e orais, seminários , tarefas de
casa .
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
A definir a partir do programa estabelecido com os alunos na primeira semana de aulas.

Validade: 1° Semestre

Ano : 2009

Professor: Gerson Carvalho

Assinatura :

Coordenador da Área : Gerson Carvalho
Chefe do Departamento: Lucia Sgobaro Zanette

Prof". Dy-8-. Lúcia S. Zanette
Chefe do Departamento de
Letras Estrangeiras Modernas
Matr. 97691
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PLANO DE ENSINO

Ficha Nº 2 (parte variável)

I Código: HE084
Disciplina: Língua Italiana 111
(X) semestral
Natureza:
( ) anual
Carga horária:
aulas teóricas: 02
aulas práticas: 02
estágio: .... ............ .
Total:60
Créditos: 03
Pré-requisito : Língua Italiana 11 - HE083
Co-requisito: .. ... ... ........ ... ........ ... ..... .. .. ....... .. .. ....... ... ......... ... ..... ............... .. ............ ....

I Turma: A

OBJETIVO:
Continuar o processo de automatização das estruturas da língua falada; exercitar a leitura e a
compreensão de textos; desenvolver a expressão escrita; refletir sobre a gramática e a pragmática
da língua
EMENTA
1. Expressão oral: resumos, exposições, comentários.
2. Leitura de textos literários contemporâneos e jornalísticos.
3. Estudo de texto: características gerais: - A estrutura interna do texto - Campos semânticos.
4. Expressão escrita: resumos, comentários, redação .
5. Estudo das estruturas sintáticas de base.
PROGRAMA:
Programa a definir logo na primeira semana de aulas a partir da ementa e das necessidades
individuais e do grupo: Congiunzioni e locuzioni temporali Pronomi: Personali, Diretti, lndiretti,
Combinati, Relativi Pronomi Accoppiati com Tempi Composti Condizionale Semplice e Composto
Período lpotetico Discorso diretto e indiretto Elementi di compreensione testuali: coesione/coerenza
Passiva Passato Remoto Imperativo I modi di dire Em cada uma das unidades serão apresentados
textos e filmes que tratem de questões da Itália atual, enfatizando a recorrência , em diversos
periódicos, de notícias relativas aos crescentes fluxos migratórios, o número de extracomunitários e
as conseqüências sociais, políticas e econômicas desses fenômenos, tais como aumento dos
movimentos xenófobos, racistas et

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
Exames escritos e orais, seminários, tarefas de casa, freqüência, partici a ão
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Corriere della sera La repubblica NOCCHI, S. Grammatica pratica della língua italiana. Firenze:
Alma edizioni, 2007 BAILINI, S & CONSONNO, S. I verbi italiani. Firenze: Alma edizioni, 2004.
PICHIASSI, M & ZAGANELLI , G. Contesti italiani. Perugia: Guerra, 1997. MARMINI , P & GIOSI, V.
Passeggiate italiane. Livello lntermedio. Roma: Bonacci , 1998. CALMANTI.E & CALMANTI , P. In
pratica. Perugia : Guerra , 2005. APRILE , G. Italiano: Per modo di dire. Firenze: Alma , 2008. Filmes:
Nuovomondo; L'America; I cento passi ; Gomorra.
Validade: 1° Semestre
Professora: Maria Célia Martirani Bernardi Fantin
Coordenadora da Área : Lucia Sgobaro Zanette
Chefe do Departamento: Lucia Sgobaro Zanette

