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NOME DA DISCIPLINA: Língua Estrangeira - ITALIANO 1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Ms. MARGARETH DE LOURDES OLIVEIRA NUNES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4horas – segunda e quarta das 15h30 às 17h10 

SEMESTRE/ANO: Primeiro Semestre 2010 

EMENTA: Introdução às práticas de compreensão e produção orais e escritas da 

língua italiana através do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. 

Introdução ao sistema fonológico do italiano. 

I – OBJETIVOS: Os alunos deverão, ao término do semestre, demonstrar competência em 

nível básico - A1 - quanto à expressão oral e escrita, bem como competência de 

compreensão oral e escrita. Levar-se-á em conta também a competência cultural. 

IIa - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CULTURAL: 

Le città. Monumenti famosi. L’Italia fisica. Le regioni e i capoluoghi. Le città più abitate. 

Mestieri. I principali settori lavorativi. La famiglia. I tipi di famiglia. I matrimoni. Genitori e 

figli. La casa. Il problema della casa. L’interno della casa. I locali pubblici. Gli  orari di 

apertura di bar, musei, ristoranti, banche, uffici postali. I pasti. I vari tipi di ristoranti. Le 

abitudini. Le spese. 

IIb – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GRAMATICAL: 

Pronomi personali. Presente indicativo dei verbi: essere, studiare, avere, prendere, restare,  

chiamarsi. Singolare maschile e femminile degli aggettivi finiti in –o / - a / -e. C’è, ci sono. 

Plurale degli aggettivi. Numeri di 0 a 20. Presente dei verbi irregolari sapere, fare, andare, 

volere, potere, venire, uscire dire. Pronomi interrogativi chi, che, che cosa, cosa, dove, cosa 



vuol dire, che tipo di. Articoli determinativi singolare e plurale. Articoli indeterminativi 

singolare e plurale. Possessivi singolare e plurale. Preposizioni semplici e articolate. Verbi 

riflessivi. Aggettivi dimostrativi questo e quello. Numeri ordinali. Plurali diversi.  

III - METODOLOGIA: Para que os objetivos possam ser atingidos, os alunos serão 

estimulados, para a aquisição de competência de compreensão oral e escrita, com textos 

orais (DVDs, Vídeo, CDs e Fitas de Áudio), e textos escritos, tanto na sala de aula como em 

atividades que os alunos devem desenvolver no Laboratório de Línguas ou em casa.  Haverá, 

em sala de aula, material diversificado para exercitar a expressão oral e escrita e aulas no 

Laboratório de Línguas para exercícios de compreensão oral e expressão oral.  

IV - AVALIAÇÃO: As avaliações seguem a tipologia e níveis das provas para a obtenção dos 

certificados de conhecimento da Língua Italiana expedidos pelas Universidades de Perugia e 

Siena que, por sua vez, seguem parâmetros europeus de avaliação das competências em 

Língua Italiana. Duas vezes no semestre os alunos devem demonstrar sua competência em 

nível de  compreensão de textos em italiano – escritos e orais; há, também, a averiguação 

da expressão oral e escrita, bem como a prova de competência lingüística. A avaliação da 

expressão oral pode ser realizada individualmente ou em grupo. Exercícios propostos e 

atividades postadas na plataforma Moodle da Faculdade de Letras fazem parte da avaliação, 

que compõe a média final de cada bimestre. É importante, pois, que os alunos fiquem 

cientes de que perderão pontos se não fizerem os exercícios propostos sejam na Plataforma 

Moodle ou exercícios presentes no livro adotado. 
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NOME DA DISCIPLINA: Língua Estrangeira - ITALIANO 3 



PROFESSOR RESPONSÁVEL: Ms. MARGARETH DE LOURDES OLIVEIRA NUNES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4horas – segunda e quarta das 13h30 às 15h10 

SEMESTRE/ANO: Primeiro Semestre 2010 

EMENTA:  Desenvolvimento sistemático da competência comunicativa em 

italiano: compreensão e produção orais e escritas em nível pré-

intermediário. Fonologia da LE. 

I – OBJETIVOS: Os alunos deverão, ao término do semestre, demonstrar competência em 

nível básico - B1 - quanto à expressão oral e escrita, bem como competência de 

compreensão oral e escrita. Levar-se-á em conta também a competência cultural. 

IIa - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CULTURAL: 

Le città. Monumenti famosi. L’Italia fisica. Le regioni e i capoluoghi. Le città più abitate. Quiz 

sull’Italia. La famiglia lunga: i mammoni, i bambolloni. L’amore e il gioco delle coppie. 

Negozi, professioni e giochi che non ci sono più. Disoccupazione e telelavoro. I gesti degli 

italiani. Italiani con valigia: aspetti degli italiani che viaggiano. L’aspetto degli italiani che 

viaggiano. Lessico urbano e extraurbano. I parchi nazionali.  

IIb – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GRAMATICAL: 

Ripasso dei tempi verbali: presente, passato prossimo e futuro. Periodo ipotetico della 

realtà.Ripasso dei sostantivi irregolari. Pronomi possessivi. Preposizioni e espressioni di 

luogo. Tempo verbale IMPERFETTO. Stare + gerúndio. Pronomi indefiniti: alcuni, niente, 

nessuno, ognuno ecc. Tempo verbale CONDIZIONALE SEMPLICE. Pronomi relativi. 

Alterazione dell’aggettivo. Comparativi e superlativi. Ripasso: posizione dei pronomi.  

III - METODOLOGIA: Para que os objetivos possam ser atingidos, os alunos serão 

estimulados, para a aquisição de competência de compreensão oral e escrita, com textos 

orais (DVDs, Vídeo, CDs e Fitas de Áudio), e textos escritos, tanto na sala de aula como em 

atividades que os alunos devem desenvolver no Laboratório de Línguas ou em casa.  Haverá, 

em sala de aula, material diversificado para exercitar a expressão oral e escrita e aulas no 

Laboratório de Línguas para exercícios de compreensão oral e expressão oral.  

IV - AVALIAÇÃO: As avaliações seguem a tipologia e níveis das provas para a obtenção dos 

certificados de conhecimento da Língua Italiana expedidos pelas Universidades de Perugia e 

Siena que, por sua vez, seguem parâmetros europeus de avaliação das competências em 

Língua Italiana. Duas vezes no semestre os alunos devem demonstrar sua competência em 

nível de  compreensão de textos em italiano – escritos e orais; há, também, a averiguação 

da expressão oral e escrita, bem como a prova de competência lingüística. A avaliação da 

expressão oral pode ser realizada individualmente ou em grupo. Exercícios propostos e 

atividades postadas na plataforma Moodle da Faculdade de Letras fazem parte da avaliação, 

que compõe a média final de cada bimestre. É importante, pois, que os alunos fiquem 

cientes de que perderão pontos se não fizerem os exercícios propostos sejam na Plataforma 

Moodle ou exercícios presentes no livro adotado. 
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NOME DA DISCIPLINA: PRÁTICA ORAL 1 - LÍNGUA  ITALIANA 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: MARGARETH DE LOURDES OLIVEIRA NUNES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4horas – terça e quinta das 13h30 às 15h10 

SEMESTRE/ANO: Primeiro Semestre 2010 

EMENTA: Desenvolvimento da capacidade de expressão oral, compreendendo as competências 

gramatical, discursiva sociolingüística e estratégica. 

I – OBJETIVOS: Os alunos deverão, ao término do semestre, demonstrar competência em nível A1, quanto 

à expressão oral, bem como competência de compreensão oral e escrita. Levar-se-á em conta também a 

competência cultural. 

IIa - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CULTURAL: 

Luca Carboni: biografia e discografia. Identità nazionale, razzismo, toleranza. 

Jovanotti: biografia e discografia. Amore, identità culturale, protesta.  

Fabri Fibra: biografia e discografia. Protesta, Italia, diversità culturale. 

Fabrizio Moro: biografia e discografia. Protesta, mafia, violenza.  

Nek: biografia e discografia. Amore, fedeltà, divisione. 

Giorgia: biografia e discografia. Amore, separazione, incontro.  

Giusy Ferrieri: biografia e discografia. Tempo, città, disincontri.  

Laura Pausini: biografia e discografia. Espressioni, sentimenti, perdita, tradimenti. 



Vasco Rossi: biografia e discografia. Ironia, critica sociale,  

IIb – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GRAMATICAL: 

Articoli determinativi. Genere e numero dei nomi. Presente indicativo dei verbi regolari ed irregolari. Stare + 

gerúndio. Pronomi interrogativi. Articoli indeterminativi Aggettivi. Avverbi di tempo e di frequenza. 

Preposizioni articolate. Verbo piacere. Pronomi indiretti. Passato prossimo. Passato Imperfetto.  

III - METODOLOGIA: Para que os objetivos possam ser atingidos os alunos serão estimulados, para a 

aquisição de competência de compreensão oral, com textos orais (Internet, You Tube, DVDs, Vídeo, CDs e 

Fitas de Áudio), tanto no Laboratório de Línguas quanto em casa pela Plataforma Moodle da Faculdade de 

Letras. 

IV - AVALIAÇÃO: As avaliações seguem a tipologia e níveis das provas para a obtenção dos certificados de 

conhecimento da Língua Italiana expedidos pelas Universidades de Perugia e Siena que por sua vez  seguem 

parâmetros europeus de avaliação das competências em Língua Italiana. Duas vezes no semestre os alunos 

devem demonstrar sua competência em nível de compreensão oral (averiguação da compreensão de textos 

orais em italiano); e expressão oral. Na avaliação da competência na expressão oral, o professor pode optar 

por realizá-la individualmente ou em grupo. Os exercícios, propostos via Plataforma Moodle, são obrigatórios 

e compõem a média bimestral.  

 

 


