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PLANO DE ENSINO 

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.  

 

UNIDADE CURRICULAR:   

UCLE – 8107 – OFICINA DE TRADUÇÃO DE LATIM 

Carga Horária Total da UC: 

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4h 
 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56h 

Professor(a) Responsável: 

Luciano César Garcia Pinto 

Contato: luciano.cesar@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Esta Unidade Curricular tem como objetivo dar continuidade aos estudos dos conteúdos fundamentais 

para o estudo intermediário do Latim Clássico 

 

ESPECÍFICOS: 

O estudo do Latim Clássico visa a possibilitar um conhecimento mais profundo da língua, permitindo ao 
aluno a leitura e tradução de textos originais. 

 

EMENTA 

Estudo da gramática latina intermediária, o que será feito por meio da leitura e tradução de textos 
adaptados e de excertos da literatura latina. O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram as 
disciplinas Língua Latina I, II e III e/ou já dominem o conteúdo abordado nestas disciplinas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Morfologia Nominal: pronomes; locativo; 3a declinação neutra em -i: substantivos em -al; -ar; -re; e -le; 

 

- Morfologia Verbal: imperfeito do indicativo ativo e depoente; infinitivo presente ativo, infinitivo perfeito 
ativo e depoente; infinitivo futuro ativo e depoente; mais-que-perfeito do indicativo ativo e depoente; voz 
passiva (presente, futuro, imperfeito, perfeito, mais-que-perfeito do indicativo; imperativo presente passivo; 
infinitivo passivo; particípio presente; mais-que-perfeito do subjuntivo ativo, depoente e passivo; presente do 
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subjuntivo ativo, depoente e passivo; imperfeito do subjuntivo ativo, depoente e passivo; particípio presente 
 

- Sintaxe: discurso indireto; usos do ablativo; ablativo absoluto, genitivo de descrição; relativo de ligação; cum 
+ subjuntivo; ordens indiretas; accidit/perficio ut + subjuntivo; usos especiais do subjuntivo; condicionais com 
verbos no subjuntivo; subjuntivo nas orações relativas; cum/quamuis + subjuntivo; subjuntivo no discursos 
indireto; infinitivo sem esse no discurso indireto.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Atividades Síncronas: 
Observação: ocorrerão no mesmo dia da semana previsto na grade presencial (quarta-feira) 
 
Encontros síncronos às quartas-feiras, das 19h às 20h, por meio da plataforma Google Meet. Durante essa 
hora, serão revisadas as traduções que os alunos fizeram durante a semana. Além disso, serão explicados e/ou 
retomados aspectos gramaticais presentes nos textos traduzidos.  
 

 Atividades Assíncronas: 
 
Como atividades assíncronas, serão feitas as traduções dos textos pré-escolhidos junto com os alunos, além 
de exercícios cujo foco é fixar os pontos gramaticais estudados e o vocabulário específico do texto. A 
administração dessas e de todas as demais atividades da UC ocorrerá na sala de aula virtual oficial da UC, 
acessível por meio da plataforma Google Classroom, a qual será, portanto, o canal oficial de comunicação e 
interação entre a classe e o docente. 

AVALIAÇÃO: 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”  
 
Avaliação será baseada na correção tanto das traduções quanto dos exercícios entregues pelos alunos.  
 

BIBLIOGRAFIA 
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VASCONCELLOS, P. S. SINTAXE DO PERÍODO SUBORDINADO LATINO. SÃO PAULO: FAP-UNIFESP, 2013 
 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária  

Luciano Garcia LETRAS DR DE 40H 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária 
Horas 
/semana 

03 a 08/08 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 05/08/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

10 a 15/08 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 12/08/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

17 a 22/08 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 19/08/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

24 a 29/08 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 26/08/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

31/08 a 05/09 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 02/09/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h 

5h 

07 a 12/09 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 09/09/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

14 a 19/09 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 16/09/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

21 a 26/09 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 23/09/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

28/09 a 03/10 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 30/09/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

05/10 a 10/10 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 07/10/20) 

Tradução dos textos propostos: 2h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

5h 

10/10 a 17/10 

Encontro síncrono via Google Meet: 1h  (data: 14/10/20) 

Tradução dos textos propostos: 3h 

Realização dos exercícios propostos: 2h  

6h 

Total de horas em ADE 56h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


