
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - CCHN 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS - DLL 

 

 
ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

 
CÓDIGO: LET 10849 
NOME DA DISCIPLINA: Francês V: Sintaxe Contrastiva 
CARGA HORÁRIA: 60h         (T:60 E:0 L:0) 
  

VIGÊNCIA DESTE PROGRAMA: 2016-2019 
 
EMENTA: 
Categorias sintáticas e suas funções Correspondências morfológicas: as formas e o sentido gramaticais. 
Transformações sintáticas nominais, verbais passivas e oracionais enfáticas e impessoais. Coordenação 
e Subordinação. Itens abordados segundo uma ótica correlata de confronto com o sistema do Português 
e seu uso terminológico correspondente. 
 

OBJETIVOS: 
OBJETIVO GERAL: 
• Propiciar condições para que os estudantes dominem as estruturas sintáticas específicas da língua 

francesa. 
 
CONTEÚDOS: 
 

• Estrutura sintática da negação 
• Colocação dos advérbios e pronomes; 
• Regência verbal; 
• Transformações passivas e impessoais; 
• Coordenação e subordinação. 

 

METODOLOGIA: 
Leituras e discussões teóricas; prática de análise de textos; exercícios e produções de textos. 
 
AVALIAÇÃO: 
Conforme Regimento da Ufes (Capítulos VI, VII e VIII), serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações no 

período letivo (testes, relatórios de trabalhos realizados, provas escritas ou orais, projetos e suas 

defesas, monografias, estágios supervisionados e outros trabalhos práticos), com atribuição de notas de 

zero (0) a dez (10).  

Tendo a média aritmética das avaliações alcançado sete (7,0), o aluno é considerado aprovado, desde 

que a frequência seja igual ou superior a 75%. Caso a média aritmética seja inferior a sete (7,0), o aluno 

deverá realizar a verificação final. Sendo que, para ser aprovado, além da frequência igual ou superior a 

75%, o aluno deverá obter nota igual ou superior a cinco (5,0) na média aritmética entre a média do 

semestre e a nota da verificação final. 
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