
ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA

CÓDIGO: LET 12880
NOME DA DISCIPLINA: ITALIANO 9: ESTUDOS GRAMATICAIS AVANÇADOS II

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA:
Organização dos constituintes na frase; hierarquia e encadeamento; as funções das 

“particelle ci e ne”.

OBJETIVOS:

• Apresentar as relações dos constituintes na frase;

• Caracterizar a hierarquia e o encadeamento gramatical;

• Identificar as características relacionadas à concordância verbo-nominal;

• Definir as funções das particelle ci e ne.

CONTEÚDOS:

1-Sintaxe

• Conceitos e objetivos dos constituintes oracionais básicos e complementares

• Concordância, regência e colocação dos termos na frase

• Processo de organização textual: encadeamento e linearidade

2- Particella ci

      2.1 Definição e emprego
.     2.2 Usar marcadores de frequência 
      2.3 Exercício de tradução para a língua portuguesa   

      3- Particella ne
        
            3.1 Definição e emprego

   3.2 Usar marcadores de frequência
   3.3 Exercício de tradução para a língua portuguesa
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METODOLOGIA:

Aulas expositivas e dialogadas. Oficinas de leitura e produção textual em língua italiana e 
estudos comparativos sobre o conteúdo produzido a fim de obter o empoderamento dos 
conteúdos. 

AVALIAÇÃO:
Serão atribuídas notas de zero a dez para os seminários e para as provas.  Serão avaliadas 
as competências linguísticas dos discentes.
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