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FICHA Nº 2 (variável)
Disciplina: Prática de Leitura em Japonês
Natureza: ( ) obrigatória (X ) optativa
Pré-requisito: não tem
( ) EaD
Modalidade: ( x ) Presencial
C.H. Semestral Total : 60h

I Código: HE1018

I Semestral (

(

X ) Anual (
I Co-requisito:
) 20% EaD

PD: 00 LB:OO CP: 00

ES: 00

) Modular (

)

OR: 00 C.H. Semanal : 4h

EMENTA (Unidades Didáticas)
Prática de leitura em língua japonesa, com o objetivo de levar o aluno a reconhecer a estrutura e a
organização de diferentes textos, bem como a desenvolver estratégias de leitura próprias para cada tipo
de texto .
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
Busca-se oferecer aos alunos, de diferentes níveis de proficiência, ferramentas e estratégias para a leitura
e compreensão de textos variados, tais como : acadêmicos, websites , jornalísticos, formulários , currículos,
literários, letras de música, entre outros. Serão trabalhados também tópicos gramaticais e estruturas
textuais.
OBJETIVO GERAL
Fornecer ao aluno as ferramentas necessárias para a leitura instrumental de textos variados .
OBJETIVO ESPECÍFICO
Apresentar atividades de leitura de textos variados em língua japonesa, independente do nível de
proficiência do aluno.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS
Em cada aula será desenvolvido um tema específico com materiais elaborados pelo professor
selecionados de matérias didáticos.
FORMAS DE AVALIAÇAO
Serão feitos pequenos trabalhos ao longo do semestre e uma prova escrita no final.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
AKADEMIKU JYAPANTZU KENNSHÜKAI. Japanese for lnternational College/ Graduate Students.
Reading comphehension. Tokyo: ALC, 2002.
SATO, Masamitsu et at. Nihongo sakubun no hôhô. Tokyo : Daisanshôbo, 2004.
MATSUMOTO , N. SASAKI , H. Nihongo nôryoku shiken taisaku. Tokyo: Bonjinsha, 1991.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)
NAGOYA YWCA KYOUZAI SAKUSEI GURU-PU. Wakatte tsukaeru nihongo. Tokyo: 3A CO., 2004.
NAKAJIMA, Fumio. New Concise Japanese-English Dictionary. Tokyo: Sanseido, 1985.
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