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EMENTA (Unidades Didáticas)
Compreensão auditiva e textual, produção escrita e prática comunicativa em nível avançado.
Noções gramaticais de língua espanhola com reflexão metalinguística.
PROGRAMA
1. Conteúdo linguístico
- Uso de pronomes pessoais complemento (dupla complementação); verbos de 'cambio'; usos
de condicional; uso de pretérito pluscuamperfeito de indicativo, presente de subjuntivo, pretérito
imperfeito de subjuntivo, pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo e pretérito perfeito de
subjuntivo; marcadores temporais; condicionais e concessivas; imperssonais com se; o uso da
pasiva; particípios irregulares; o estilo direto e indireto; conectares discursivos de causa, oposição
e de organização da informação em textos informativos; mudanças de tempos verbais conforme
a mudança da situação comunicativa.

2. Conteúdo comunicativo
- Expressar hipótese e probabilidade; repetir, contar e resumir o que foi dito; dar conselhos;
expressar gostos, desejos, preferências e sentimentos; expresar condições e argumentar; definir
e dar instruções; mostrar acordo e desacordo; corrigir informações erradas.
3. Leituras
- La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender.

OBJETIVO GERAL
Dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola em nível
avançado.
OBJETIVO ESPECÍFICO
- Ampliar a prática comunicativa, acompanhada de noções contextualizadas de gramática
espanhola;
- Desenvolver o conhecimento de vocabulário, estruturas linguísticas e funções comunicativas;
-Aprofundar as competências em fonética e fonologia em língua espanhola, visando à correção
da pronúncia;
- Aproximar-se das diferentes manifestações linguísticas, literárias e culturais dos países e
comunidades hispano-falantes.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS
A disciplina será ministrada mediante aulas expositivas, apresentação e comentário de leituras,
exercícios, materiais audiovisuais, seminários, debates, propostas de pesquisa, trabalhos e
aprensentações em equipes e individuais. Visando a reflexão teórica a partir das dificuldades
levantadas na sala de aula .

FORMAS DE AVALIAÇAO
A nota semestral será atribuida pela média aritmética das seguintes atividades:
a) 4 atividades de expressão escrita com valor de 1.25;
b) 3 atividades de expressão oral com valor de 1.25;
c) 1 Avaliação parcial escrita -incluindo uma atividade de comprenção auditiva- com valor de
2.5;
d) 1 Avaliação final escrita -incluindo uma atividade de comprenção auditiva- com valor de 2.5;
e) Avaliação oral, valendo 2.0.
f) Assiduidade, interesse e participação em sala de aula 0.5.
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