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Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
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FICHA N2 2 (variável)
Disciplina: GRAMATICA DA lÍNGUA ITALIANA 11
I Código: HE 090
Natureza: ( ) obrigatória ( X ) optativa
I Semestral ( X ) Anual ( ) Modular ( )
Pré-requisito:
I Co-requisito:
Modalidade: ( ) Presencial ( )EaD
( ) 20% EaD
C. H. Semestral Total: 30h ou
C.H. Anual Total: ou
C. H. Modular Total:
PD: 00 LB: 00 CP: 00
C.H. Semanal: 2h

ES: 00

OR: 00

EMENTA (Unidades Didáticas)
Análise gramatical e sintática em língua italiana.
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
O conceito de gramática; principais dificuldades gramaticais do aluno brasileiro em aprender
italiano; A análise gramatical: morfologia e sintaxe; o sintagma nominal (nomes, artigos,
adjetivos pronomes); o sintagma verbal (verbos); frases simples; frases compostas.
OBJETIVO GERAL
O aluno deverá ser capaz analisar a gramática da língua italiana
OBJETIVO ESPECÍFICO
Aprofundar os conhecimentos da língua italiana por meio da análise gramatical
PROCEDIMENTOS DIDATICOS
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão
apresentados os conteúdos curriculares teórico e por meio de atividades para a reflexão
linguísticas. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor
multimídia.

FORMAS DE AVALIAÇAO
I. SEMINÁRIO: os alunos deverão apresentar um seminário de 40 min. sobre o item gramatical
previamente escolhido. Neste seminário o aluno deverá discutir as características da estrutura, os
diferentes tipos e discutir estratégias que possam facilitar a sua aprendizagem por alunos brasileiros.
Datas dos seminários:
a) 06/04- Substantivos
b) 13/04 - Artigos
c) 27/04- Adjetivos
d) 04/05 - Pronomes
e) 11/05- Verbos I
f) 18/05- Verbos 11

11. ARTIGO: na data da sua apresentação, o aluno deverá entregar um trabalho sob a forma de um artigo
científico (DE 5 PÁGINAS EM ITALIANO), apontando as características da estrutura, os diferentes tipos,
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e ainda discutindo as possíveis diferenças com a língua materna que dificultam a sua aprendizagem por
brasileiros.

111. PROVA: no último dia letivo (22/06) haverá uma prova para avaliar o conhecimento adquirido ao longo
do semestre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
CRUZ, F. P. Grammatica italiana a portata di mano. Porto Alegre: Cidadela , 2009. Volumes 1 e 2.
SABATINI , F. La comunicazione e gli usi del/a língua. Turim : Loescher Editore, 1984.
SERIANNI , L. Grammatica italiana. Turim : UTET Libreria , 1989.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)

LATINO, A. ; MUSCOLINO, M. Uma grammatica italiana per tutti. Atenas: Edilingua, 2005.
Volumes 1 e 2.
NOCCHI , S. Grammatica pratica del/a língua italiana. Florença: Alma Edizioni , 2002.
Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número
compatível com o tamanho de cada turma.
Ano/Semestre: 2015/1
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Legenda:
Conforme Resolução 15/1 0-CEPE: PD- Padrão
Orientada

LB - Laboratório

CP- Campo ES - Estágio

OR -

