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PROGRAMA DE DISCIPLINA

CURSO: LETRAS ESTRANGEIRAS – Bacharelado/Licenciatura
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LLE 7516
NOME DA DISCIPLINA: Língua Italiana VI
CARGA HORÁRIA TOTAL: 144 h/a – 08 créditos
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): 54 h/a
EQUIVALENTE/s: LLE 5566
PRÉ-REQUISITO/s: LLE 7515
2. EMENTA

Aquisição de técnicas diferenciadas de compreensão e de expressão oral e escrita. Aprendizagem de
estruturas lingüísticas complexas pertencentes ao registro oral e escrito formal. Ampliação do vocabulário.
2.1 Ementa PCC

Para alunos de licenciatura: Apresentação oral e escrito de relatório crítico, sustentado teoricamente, sobre
o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras e de seus reflexos nas atividades práticas e em
ambiente de ensino, levando em conta a promoção efetiva de simulações intra e extra-classe. Para alunos
de bacharelado: Apresentação oral e escrito de relatório crítico, sustentado teoricamente, sobre o processo
de aprendizagem de línguas estrangeiras e de seus reflexos nas atividades práticas e em ambiente de
pesquisa.
3. OBJETIVO

Fixar as habilidades lingüísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a comunicação oral e escrita
através da compreensão e produção, em língua italiana, de textos argumentativos oral e escrito sobre
assuntos elaborados.
3.1 Objetivo Específico





Fixar a compreensão e produção oral e escrita fluente de gêneros textuais/discursivos usados em
situações cotidianas e acadêmicas amplas (por exemplo: através de participação em eventos em
língua italiana), com níveis de complexidade mais elaborados.
Fixar a capacidade de compreensão fluente de enunciados complexos no que tange à elaboração
gramatical, lexical e fonológica em diversos gêneros textuais/discursivos.
Fixar a capacidade de produção oral e escrita fluente de enunciados complexos no que tange à
elaboração e adequação gramaticais, lexicais e fonológicas. Ampliar o vocabulário.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO





Textos orais e escritos com informações sobre atividades e situações realmente abrangentes do
cotidiano, do mundo do trabalho, da escola, da academia e da mídia.
Exercícios orais e escritos com enfoque aos marcadores do discurso oral e escrito para promoção da
fala e da escrita fluente. Estruturas fixas para situação de comunicação padrão.
Fixação das estratégias de expressão oral e escrita com vistas à fluência plena: reconhecimento das
idéias principais, distinção entre opinião e fato, atenção seletiva.
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