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2. EMENTA

Aperfeiçoamento das habilidades lingüísticas usando diferentes registros da fala e escrita na abordagem de
temas gerais e com ênfase nos contextos profissionais e acadêmicos.
2.1 Ementa PCC

Para alunos de licenciatura: Observação de aulas de língua italiana, para a identificação dos registros de fala
e escrita das possibilidades de tratamento a ser concedido em situações de pluralidade lingüística em
ambientes reais de ensino. Para alunos de bacharelado: Observação do uso da língua italiana em ambientes
de interação verbal relacionados à área de Letras por intermédio de formação de grupos de discussão para
o desenvolvimento de espírito crítico relativamente às modalidades da língua italiana na forma oral e escrita.
3. OBJETIVO

Ampliar as habilidades lingüísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a comunicação.
3.1 Objetivo Específico





Ampliar a compreensão e produção oral de gêneros textuais/discursivos usados em situações
cotidianas e acadêmicas mais específicas (por exemplo: defesa de ponto de vista, argumentação,
síntese), com níveis de complexidade mais elaborados.
Ampliar a capacidade de compreensão de enunciados complexos no que tange à elaboração
gramatical, lexical e fonológica em diversos gêneros textuais/discursivos na modalidade oral.
Ampliar a capacidade de produção oral/escrita de enunciados complexos no que tange à elaboração
e adequação gramaticais, lexicais e fonológicas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO








Textos orais/escritos com informações sobre atividades e situações mais elaboradas do cotidiano, do
mundo do trabalho, da escola, da academia e da mídia.
Exercícios orais/escritos com marcadores do discurso oral.
Produção de padrões mais elaborados de ritmo, entonação e encadeamento na fala contínua.
Percepção e produção com adequação de sons e seqüências de sons de vogais e consoantes na fala
contínua. Entonação: prosódia sentencial, ritmo, acentuação. Estratégias orais para argumentação,
narração, descrição e explicação. Estruturas fixas para situação de comunicação padrão.
Aprimoramento das estratégias de expressão oral e escrita.
Aprimoramento das estratégias de compreensão oral e escrita: reconhecimento das idéias principais,
distinção entre opinião e fato, atenção seletiva, solicitação de esclarecimentos etc.
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