UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

UFPR

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

PLANO DE ENSINO
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Disciplina: Língua Espanhola Complementar IV
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I Turma: A
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária: aulas teóricas: 00
aulas práticas: 04
estágio: .................
Créditos: 02
Total: 60
Pré-requisito: Língua Espanhola Complementar 111
Co-requisito: ..............................................................................................................

OBJETIVO: Desenvolver a competência comunicativa de nível intermediário em língua I
espanhola. Aprimorar as habilidades de produção e compreensão oral e escrita, através
do estudo de vocabulário, estruturas lingüísticas e funções comunicativas de nível
intermediário, e de atividades de prática de comunicação oral e de produção textual.
Aprofundar o conhecimento de aspectos das culturas de língua espanhola pela leitura e
discussão de textos literários e não literários.
li

EMENTA
Compreensão de produção escrita e oral em nível avançado.
Noções de gramaticais de língua espanhola.
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PROGRAMA:
1. CONTEÚDO L/NGUÍSTICO:
Pronomes possessivos; presente do subjuntivo; relativos; indefinidos; perífrases de
obrigação; pretérito imperfeito do subjuntivo; orações concessivas; orações condicionais;
orações finais; pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional composto; estilo
indireto; indicativo x subjuntivo; complemento direto e indireto e verbos de cambio.
2. CONTEÚDO COMUNICATIVO:
I
Demonstrar acordo e desacordo; expressar probabilidade e obrigação; expressar desejos;
relatar, no passado, sentimentos sobre atitudes de outras pessoas; contar os seus '
desejos; transmitir informação de outras pessoas; pedir desculpas; dar conselhos e
expressar opinião.
3. LEITURAS: Beatriz (una palabra enorme), de Mario Benedetti; Es que somos muy
1
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1

I pobres, de Juan

~~lfo; ~i

vida

con~a~de ~ctav1o

1

Paz. ____________._______l

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:
Combinam-se aulas expositivas com práticas gramaticais e exerc1c1os diversos de
compreensão e expressão escrita. Trata-se de obter a participação ativa e efetiva dos
alunos como responsáveis pela sua formação, mediante intervenções nas aulas,
realização de atividades em pequenos grupos e exercícios de produção oral e escrita.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:

A nota do semestre será atribuída pela média aritmética das seguintes atividades:
a) 4 redações com valor 2.0 cada uma delas;
b) 4 atividades de compreensão auditiva valendo 1.5 cada ;
c) Leitura de 3 contos espanhóis e hispano-americanos. Atividade valendo 6.0 ;
d) Resolução de exercícios gramaticais, valendo 4.0;
e) 2 avaliações regimentais bimestrais com valor 10.0 cada uma delas;
f) Avaliação oral , valendo 6.0.
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Validade : 2° Semestre
Professora : Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra
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