
Plano de Ensino

Ano: 2021

Disciplina: Estudos Latinos II

Curso: Letra Português e Literaturas de Língua Portuguesa

Carga Horária: 68 horas

Ementa: Sintaxe dos casos: terceira , quarta e quinta declinações nominais,
terceira e quarta conjugações verbais. Interação entre os estudos latinos e os
estudos da língua portuguesa.

Plano de Ensino.
Objetivos:

Programa da Disciplina:

Reconhecer a importância dos Estudos Latinos, bem como a sua influência nas línguas
neo-latinas, com ênfase na Língua Portuguesa.
Desenvolver o raciocínio lógico do acadêmico por meio da sintaxe dos casos, das flexões
latinas e conjugações verbais, bem como estabelecer relações entre a Língua Latina e a
Língua Portuguesa.

Metodologia de Ensino:

Formas de Avaliação:

Aulas expositiva pelo professor, por meio de vídeo-aulas, seguidas de atividades
desenvolvidas pelos alunos, com acompanhamento tanto do professor como pelos tutores da
disciplina.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina. Petrópolis: Saraiva, 1974.
COMBA, Pe. Júlio. Programa de Latim. São Paulo: Dom Bosco,1986.
FARIA, Ernesto. Gramática superior de língua latina. Rio de Janeiro,  Acadêmica, 1975.
FONSECA, Carlos Lauro. Iniciação ao Latim. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos, 1983.
NÓBREGA, Vandick Londres de. Novo método de gramática latina. Rio de Janeiro. Livraria
Freitas  Bastos,1962.
RAVIZZA, Pe. João. Gramática Latina I. Niterói: Escola Industrial Dom Bosco, 1948.



RÓNAI, Paulo. Curso Básico de Latim
I: Gradus Prmus. São Paulo: Cultrix.

Bibliografia Complementar:

Bibliografia Complementar: E-book da disciplina; o livro de Paulo Barbosa,
introdução aos fundamentos da língua – Eduem, coleção formação de professores
em letras EAD n. 2; o livro de Aécio Flávio de Carvalho, curso de língua latina:
noções fundamentais – Maringá – Eduem, coleção formação de professores em
letras – EAD, n. 9; desse mesmo autor, Iniciação à cultura clássica greco-latina,
Maringá – Eduem, 2011, coleção formação de professores em letras – EAD, n. 13.
Essas obras estão disponíveis em cada unidade polo, podendo o acadêmico fazer
uso. Além destas obras, como leitura complementares sugerimos acesso aos links
abaixo.
http://.aedi.ufpa.br/parfor/letras/images/documentos/ativ2_2014/altamira/ www

altamira2014/latim_profa.%20elisa%20lopes.pdf

http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/15225016022012Fundamentos
_de_Lingua_Latina_aula_1.pdf

http://www.latim-basico.pro.br/st/latimbasico.pdf

http://www.estacio.br/institutodapalavra/latimbasico.pdf, deste também sugerimos
leitura completa, pela mesma razão do primeiro, isto é, poucas páginas.
http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/15225016022012Fundamentos
_de_Lingua_Latina_aula_1.pdf

http://www.latim-basico.pro.br/st/latimbasico.pdf

http://www.estacio.br/institutodapalavra/latimbasico.pdf, deste também sugerimos
leitura completa, pela mesma razão do primeiro, isto é, poucas páginas.
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