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

PLANO DE ENSINO
Ficha N2 2 (parte variável)
Disciplina: Língua Italiana VI
j Código: HE088
J Turma: A
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária:
aulas teóricas:
aulas práticas: 02
estágio: ..... .. ..........
Total: 30
Créditos: 01
Pré-requisito: HE 085- Línhia Italiana V
Co-requisito: ...... ....................... ... ..... ..... ... ... ... .... .. ....... ... .. .. ... ... .... ... .... ..... ....... ..... .... .
OBJETIVO: aperfeiçoamento do processo de automatização das estruturas da língua;
exercitar em nível avançado a leitura e a compreensão de textos; desenvolver a expressão
escrita em nível mais complexo e elaborado; refletir sobre a pragmática da língua.
EMENTA:
1. Metodologia do ensino da língua Italiana como L2.
2. Exemplos de linguagens setoriais
3. Complementação do estudo das estruturas sintáticas.
PROGRAMA:
1. Elementos estruturais e gramaticais: Modi non finiti: Gerundio, Participio Passato, lnfiniti.
Subordinate implicite. Congiuntivo. Uso dell'articolo con nomi di persona. Periodo lpotetico.
Congiuntivo indipendente. Nomi maschili in -a. lnteriezioni. Connettivi ipotetici/condizionalirestrittivi. Revisione generale: concordanza, uso del condizionale composto. Discorso
indiretto. Elementos funcionais: Perndere appunti e fare una sintesi orale. Riconoscere le
principali informazioni per fare un riassunto scritto. Assumere punti di vista, saper
argomentare. Ricostruire l'unità di un testo. Scrivere un articolo di cronaca,una relazione.
Ristabilire i capoversi di un testo e riassumerlo. Analizzare la lingua di una canzone .
Esprimere ipotesi. Prendere appunti e scrivere un articolo-intervista. Esprimere desideri e
auguri, disgusto, dubbio. Scrivere un breve saggio.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Aulas presenciais, conversação e discussão (leitura e análise de textos de natureza variada,
provas de audição, prática intensiva de expressão oral e escrita).
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
Provas orais e escritas, avaliação dos exercícios realizados sobre as tipologias textuais.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
COSTA, R. Viaggio nell'italíano. Loescher, 2004.
DARDANO, M. e TRIFONE P. Grammatica Italiana. Zanichelli , Firenze, 1992.
ZINGARELLI, N. 11 Nuovo Zingarellí- Vocabolario del/a Língua Italiana. Zanichelli, Bologna,
1987.
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Coordenadora da Área: Lucia Sgobaro Zanette
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