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Disciplina: Gramática Contrastiva Polonês/ Português I Código: HE1 036 I Turma : B
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária:
aulas teóricas : 02
aulas práticas: 02
estágio: ... ......... ... ..
Total: 60
Créditos: 03
Pré-requisito: HE1 005- Língua Polonesa 111
Co-requisito: ....... ... .. .. ..... .. ........ .. ... .. .... ... .. ........... ..... .. ......... .. .. ...... ... .. ... .. .. ..... ..... .. ....
OBJETIVO:
Levar os alunos a tomarem consciência de alguns elementos da gramática da língua polonesa e de
seus equivalentes em língua portuguesa.
EMENTA:
Apresentação de estruturas gramaticais do polonês que sejam problemáticas para brasileiros,
confronto entre essas estruturas e suas correspondentes em português e reflexão sobre diferenças
gramaticais entre as duas línguas.
PROGRAMA:
Uma reflexão sobre as diferentes acepções do termo gramática;
O polonês no contexto das línguas indo-europeias;
O sistema fonológico do polonês em contraste com o do português;
O sistema de casos e declinações do polonês (questões de morfossintaxe) e seus equivalentes em
português;
PROCEDIMENTOS DIDATICOS :
Descoberta e reflexão sobre elementos da gramática do polonês que sejam problemáticos para
aprendizes brasileiros, em contraste com estruturas equivalentes em português; sistematização das
estruturas gramaticais polonesas estudadas.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
Duas provas escritas.
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