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Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes

UFPR90anos Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
PLANO DE ENSINO
Ficha N-º 2 (parte variável)

Disciplina : Leitura e Produção de Texto em Japonês I I Código: HE 1019 I Turma : B
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária :
aulas teóricas : 00
aulas práticas : 04
estágio: __ .__ ..... __
Total: 60
Créditos:02
Pré-requisito: HE995- Língua Japonesa li
Co-requisito: ........ ........ ... ..... .. ...... .. ...... ... ............ .... ............. ... ...... ............ ........ ....... ..
OBJETIVO: Levar os alunos a adquirirem competência para
•
empregar as estratégias de leitura para facilitar a compreensão do texto em japonês ;
•
escrever textos através do emprego de estratégias discursivas.
EMENTA:
Prática de leitura e de escrita em língua japonesa através do emprego de estratégias discursivas,
com o objetivo de levar o estudante a reconhecer os padrões de organização de diferentes gêneros
textuais.
PROGRAMA:
Estratégias de leitura (scanning e skimming)
Leitura de textos didáticos e textos originais
Prática de escrita usando as diversas estratégias discursivas
Maneira de escrever no "genkou youshi", folha específica para escrever o texto em japonês.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS :
Exercícios de estratégias de leitura. Trabalho em grupo ou em pares na sala de aula para
negociação de significados e compreensão de texto, e discussão do tema. Exercícios de
compreensão de texto.
Exercícios específicos de prática de escrita .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Prova e trabalhos.
O aluno também será avaliado quanto à participação na aula e nos trabalhos individuais, em pares
ou em grupos realizados dentro da sala de aula. As lições e exercícios propostos pelo professor
também serão avaliados e constituirão peso na média final.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
SHIRAISHI, A . et aliL Tanoshikuyomou 11. Tokyo: Bunka lnstitute of Language, 1996
TOMIOKA, S. Nihongo Sakubun I. Tokyo: Semmon Kyouiku Publishing, 2002
KADOWAKI, K e NISHIUMA, K. Minna no Nihongo Yasashii Sakubun . Tokyo: 3A Net w ork, 1999.
MAKINO, A . et alii. Minna no Nihongo Shokyuu 11 Shokyuu de yomeru Topic 25. Tokyo: 3a
Corporation, 200 1
MIURA, A. e OKA, M. Soudoku no Nihongo. Tokyo: The Japan T imes, 1998
Validade: 2° Semestre
Professora: Satomi Oishi Azuma
Coordenadora da Área: Márcia Namekata
Chefe do Departamento: Terumi Koto B. Villalba
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