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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:  
UCCF 6290 – Língua Latina III

Carga Horária Total da UC: 60h

Professor(a) Responsável: 

Talita Janine Juliani

Contato:

talita.juliani@unifesp.br

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras

OBJETIVOS

GERAIS:  A  unidade  curricular  Língua  Latina  III tem  como  objetivo  oferecer  aos  alunos  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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Morfologia Nominal: pronomes demonstrativos e reflexivos; adjetivos comparativos e superlativos; 
advérbios;

  Morfologia Verbal: pretérito perfeito ativo e depoente; futuro indicativo depoente; particípios perfeitos
ativos e depoentes; verbos semi-depoentes; particípios futuros ativos e depoentes;

 Sintaxe: os diversos usos do ablativo e do dativo.

METODOLOGIA DE ENSINO 

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

Reuniões no  Google Meet, de uma hora por semana (das 14h30 às 15h30 e das 19h30 às 20h30). Cada
reunião, a ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial, servirá de ocasião para uma breve
exposição acerca do conteúdo a ser estudado na semana, bem como para o acompanhamento das dúvidas
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dos alunos (sejam elas relacionadas ao conteúdo ou ao andamento do curso) e para informes diversos. 
O total de carga horária para esta atividade é de 13h (treze horas).

Observação: Caso o aluno não possa participar do encontro virtual, salienta-se que todo material utilizado
na exposição pela professora ficará disponível na plataforma Moodle para que o discente possa acessá-lo
posteriormente. 

 Atividades Assíncronas:

Todas as demais atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas de modo assíncrono, a saber:

a) Tempo destinado à leitura de textos e estudo. Em cada semana o aluno deve se dedicar à leitura e estudo
do material referente à unidade do método adotado, bem como de outros materiais disponibilizados pela
professora  (material  complementar  acessível  pela  biblioteca  da  Unifesp  ou  de  livre  acesso  na  rede  de
internet).
O tempo semanal destinado à leitura dos textos é de 1 a 2h (de uma a duas horas).  O total  de horas
destinado a esta atividade é de 17h (dezessete horas).

b) Tempo  destinado  à  realização  das  atividades.  A  cada  semana  o  aluno  matriculado  deverá  realizar
exercício/atividade relacionado ao conteúdo semanal. O aluno despenderá uma carga horária de 1h30 (uma
hora  e  trinta  minutos)  semanais  para  desenvolvimento  dessas  atividades. O  tempo  total  destinado  à
realização destas atividades é de 23h30min (vinte e três horas e meia) e compreende também o tempo de
realização de atividades avaliativas.

c) Tempo destinado à solução de dúvidas, participação em fórum e comentários. Semanalmente, o aluno
poderá dispor de 30 minutos para contatar a professora via e-mail ou via fórum (da plataforma Moodle), a
fim de resolver dúvidas ou tecer comentários no espaço da sala virtual. O tempo total desta atividade é de
6h30min (seis horas e meia).

 Disponibilização de Material:
Nesta etapa continuaremos a utilizar o método  Aprendendo Latim,  de Peter Jones & Keith Sidwell,  bem
como gramáticas e dicionários indicados na bibliografia.  Além disso, os alunos terão acesso ao material
elaborado pela professora, o qual será disponibilizado via plataforma Moodle ao longo do semestre.

AVALIAÇÃO: 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”

O cumprimento de cada semana de estudo (após o primeiro encontro) implicará o desenvolvimento de
atividades  (conforme já  estipulado no  item “b”  do  quadro  anterior),  sejam elas  exercícios  gramaticais,
sistematização dos aspectos estudados da língua ou exercícios de tradução. Dessas atividades, duas serão
solicitadas pela professora para avaliação, e a elas será somada ainda uma avaliação final. Estipula-se que, a
fim de obter o resultado “cumprido”, tanto as duas atividades solicitadas durante o andamento do curso
quanto a avaliação final deverão ser entregues estritamente dentro dos prazos estipulados e por meio das
ferramentas  digitais  previamente indicadas  pela professora (ferramentas do Moodle,  como entrega de
tarefas,  Wiki,  fórum, etc.,  ou por e-mail).  Todas as datas e modos de entrega serão discriminados pela
docente  na  plataforma  Moodle.  Será  facultada  ao  aluno  a  realização  de  atividade  complementar  final
somente  se  alguma  das  avaliações  anteriores  não  tiver  atendido  aos  critérios  de  completude  e
aproveitamento.
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Dicionários
Sugestão de dicionário online: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
ERNOUT  MEILLET,  Dictionnaire  Étymologique  de  la  Langue  Latine:  Histoire  des  Mots.  Paris:  Librairie  C.
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Gramáticas 
ALLEN, J. H.; GREENOUGH, J. B. New latin grammar. Boston: Ginn and Company, 1931.
CART, A. et al. Gramática latina. Trad. e adap. Maria Evangelina V.N. Soeiro. São Paulo, EDUSP, 1986.
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Literatura – Manuais e obras
CONTE, G. B. Latin Literature - A History. Baltimore and London, Johns Hopkins U.P., 1994.
DUCKWORTH, G. E. The Nature of Roman Comedy: 2000.
HARVEY, P. Dicionário Oxford de Literatura Clássica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1987.
HOWATSON, M.C. The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford, Oxford U.P., 1995.
HUNTER, R. L. A comédia nova da Grécia e de Roma. Traduzido por Rodrigo Tadeu Gonçalves et al. Curitiba:
Editora UFPR, 2010.
PLAUTO.  Anfitrião.  Tradução,  introdução e  notas  de Lilian  Nunes da Costa.  Campinas,  SP:  Mercado das
Letras, 2013.

DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Talita Janine Juliani Letras Doutora DE 40h

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

Opção de organização semanal

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  Obs: Não haverá aula nesta primeira semana, pois as aulas se 
iniciam em uma quarta-feira e nosso curso está alocado às 
segundas.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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As quatro horas desta semana serão distribuídas em forma de 
estudo nas próximas quatro semanas. 

23 a 28/11/20  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 23/11/20)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

5h

30/11 a 05/12/20  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 30/11/20)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

5h

07 a 12/12/20  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 07/12/20)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

5h

14 a 19/12/20  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 14/12/20)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

5h

21 a 22/12/20  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 21/12/20)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021

04/01 a 09/01/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 04/01/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

11/01 a 16/01/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 11/01/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

18/01 a 23/01/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 18/01/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

25/01 a 30/01/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 25/01/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

4h
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 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 
dúvidas: 30 min

01/02 a 06/02/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 01/02/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

08/02 a 13/02/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 08/02/21)
 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

15/02 a 20/02/21  Não haverá encontro síncrono (data: 15/02/21, semana de 
carnaval)

 Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
 Tempo destinado à realização das atividades: 1h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

22/02 a 27/02/21  Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 22/02/21)
 Tempo destinado à realização de atividade final: 2h30
 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30 min

4h

01/03 a 02/03/21  Encontro síncrono pelo Google Meet para devolutivas e 
feedbacks: 1h (data: 01/03/21)

 Tempo destinado à realização de tarefa complementar (se 
necessário): 3h

4h

Total de horas em ADE 60h

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


