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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:  
UCFB  3353 – Língua Latina I

Carga Horária Total da UC: 60 horas

Professor(a) Responsável:

Luciano César Garcia Pinto

Contato:

luciano.cesar@unifesp.br

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras

OBJETIVOS

GERAIS:

Introduzir os fundamentos da língua latina, apresentando suas principais características, como o sistema de
caso e seu comportamento morfossintático.

ESPECÍFICOS:

Dar ênfase à importância do aprendizado do idioma para um contato mais criterioso com os textos escritos
nessa língua e para uma melhor apreciação deles. Por fim, serão mostradas a relevância e a contribuição do
latim também para o estudo histórico-linguístico das línguas românicas.

EMENTA

O curso tem por objetivo introduzir os alunos no estudo da língua latina através da leitura e tradução de
pequenos trechos adaptados da peça Aulularia de Plauto e de epigramas integrais de Marcial, aliados ao
estudo da gramática latina, com base no método Aprendendo Latim. Pretende-se ainda observar, sempre
que possível, a presença morfológica e sintática de elementos e estruturas da língua latina sobretudo nas
línguas românicas que dela derivaram, e incitar, a partir disso, uma reflexão a respeito do emprego desse
conhecimento no ensino e aprendizagem de línguas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Todos os casos latinos e seu funcionamento morfossintático;

As três primeiras declinações do sistema nominal;

O tempo presente de todas as conjugações, tanto no modo indicativo quanto no imperativo;
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Todos pronomes pessoais, as preposições e as conjunções mais frequentes.

METODOLOGIA DE ENSINO

 Atividades Síncronas:
Ocorrerão no mesmo dia da semana previsto na grade presencial (quarta-feira)

Encontros síncronos às quartas-feiras, das 14h às 15h (para a turno vespertino) e das 19h às 20h (para o
turno noturno), 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. O total de horas destinado a essa atividade é de 17 horas.

 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. Essas
atividades somarão 39 horas (19 horas e 30 minutos para a tradução de textos e 19 horas e 30 minutos para
a realização de exercícios). Ademais, os alunos deverão realizar duas provas, que ocorrerão em modalidade
assíncrona e com duração de 2 horas cada uma delas. O total de horas destinadas a atividades assíncronas
será de 43 horas.

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.

 Disponibilização de Material:
Todo  o  material  necessário  à  UC  estará  disponível  no  Google  Drive associado à  sala  virtual  criada  na
plataforma Google Classroom.

AVALIAÇÃO:

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”
Avaliação será baseada nos exercícios entregues pelos alunos e por duas provas.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

JONES, Peter & Keith SIDWELL. Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012.

COMPLEMENTAR

PLAUTO. A Comédia da Marmita. Lisboa: Ed. 70, 1999
SARAIVA, F. R. dos Santos.  Novíssimo Dicionário Latino-Português. Rio de Janeiro/Belo Horizonte, Garnier,
2006.
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DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Luciano C. Garcia Pinto Letras DR DE 40

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021)

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS

Semanas Atividades e carga horária Horas
/semana

18 a 21/11/20 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4h

23 a 28/11/20 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4h

30/11 a 05/12/20 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4h

07 a 12/12/20 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4h

14 a 19/12/20 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4h

21 a 22/12/20

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021

04/01 a 09/01/21 Encontro síncrono especial  (preparação para prova 1) via  Google
Meet: 2h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

5h

11/01 a 16/01/21 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30
Prova 1: 2h

6h

18/01 a 23/01/21 Encontro síncrono especial (revisão da prova 1) via Google Meet: 2h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

5h

25/01 a 30/01/21 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30

4h
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Realização dos exercícios propostos: 1h30

01/02 a 06/02/21 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30
Realização dos exercícios propostos: 1h30

4 h

08/02 a 13/02/21 Encontro síncrono especial  (preparação para prova 2) via  Google
Meet: 2h
Tradução dos textos propostos: 1h30

Realização dos exercícios propostos: 1h30

5h

15/02 a 20/02/21 Encontro síncrono via Google Meet: 1h
Tradução dos textos propostos: 1h30

Realização dos exercícios propostos: 1h30

Prova: 2h

6h

22/02 a 27/02/21 Encontro síncrono especial (revisão da prova 2) via Google Meet: 2h
Tradução dos textos propostos: 1h30

Realização dos exercícios propostos: 1h30

5h

Total de horas em ADE 60h

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde.


