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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LLE 7313
NOME DA DISCIPLINA: Língua Francesa III
CARGA HORÁRIA TOTAL: 144 h/a – 08 créditos
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): -------EQUIVALENTE/s: LLE 5263
PRÉ-REQUISITO/s: LLE 7312
2. EMENTA

Compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das esferas quotidiana, artística
(conto, novela), publicitária, jornalística (notícia, reportagem, entrevista) e acadêmica.
3. OBJETIVO

Auxiliar o estudante no desenvolvimento da compreensão, análise e produção, oral e escrita, em língua
francesa, de gêneros relacionados às esferas quotidiana, artística, publicitária, jornalística e acadêmica.
3.1 Objetivos Específicos




Compreensão e produção, oral e escrita, de gêneros referentes às esferas quotidiana, artística,
publicitária, jornalística e acadêmica.
Desenvolvimento da consciência metalingüística.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdos comunicativos:







Ampliação do léxico da língua francesa de modo autônomo, estabelecendo diálogos com os materiais
de suporte ao aprendizado: dicionários, enciclopédia, redes de informação, catálogos.
Leitura de textos simples e compreensão das extensões da atividade de leitura para o
desenvolvimento da gramática internalizada.
Ampliação das habilidades para a situação espacial e temporal das pessoas do discurso;
deslocamentos de personagens a partir de pontos de referência textualmente empregados.
Compreensão das relações de causa e efeito estabelecidas conceitualmente e manifestação efetiva
no discurso.
Elaboração de projetos e pequenos textos discursivos marcando opinião crítica.
Aprimoramento da interlíngua por meio do trabalho com textos orais e escrito de gêneros da esfera
quotidiana, artística (conto, novela), publicitária, jornalística (notícia, reportagem, entrevista) e
acadêmica.

Conteúdos linguísticos:






expressão da negação (ne... plus, ne... rien, ne... personne, ne... jamais )
expressão da restrição (ne... que)
verbos impessoais
verbos dos três grupos
tempos verbais: présent, présent progressif, passé récent, passé composé, imparfait, futur proche, futur

simple, impératif e conditionnel présent








concordância do particípio com auxiliar “être”
expressão da comparação (aussi...que; meilleur/mieux)
expressão da causa
expressão da finalidade
expressão do tempo
ordem dos elementos na frase (adjetivos e advérbios)
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