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EMENTA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS PELA CASA

ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA FRANCESA I
Compreensão e uso de expressões familiares e cotidianas em situações prático-discursivas da língua,
assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Apresentação de si
mesmo e de outros, bem como formulação de perguntas e respostas sobre aspectos pessoais como, por
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que possui. Comunicação de modo
simples, mediante o uso de estruturas léxico-gramaticais básicas, simples e de uso habitual, de modo que
o aluno de nível A1 seja capaz de escrever (expressão escrita), falar (expressão oral e inter-relacional) e
compreender ( compreensão leitora e auditiva) o idioma, desenvolvendo as quatro habilidades
comunicativas e sensibilizando o aluno para os aspectos sócio-culturais e interculturais das comunidades
falantes desta língua.
CARGA HORÁRIA 64 HORAS

ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA FRANCESA I
Desenvolvimento das situações prático-discursivas da língua mediante o uso de estruturas
léxicogramaticais básicas, simples e de uso habitual. Compreensão de frases isoladas de modo que o
aluno de nível A1.1 seja capaz de escrever (expressão escrita), falar (expressão oral e inter-relacional) e
compreender (compreensão leitora e auditiva) o idioma, desenvolvendo as quatro habilidades
comunicativas e sensibilizando o aluno para os aspectos sócio-culturais e interculturais das comunidades
falantes desta língua. Pode ainda interagir de maneira simples com nativos desde que estes falem
pausadamente, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar. Os estudantes necessitam de um
domínio de nível A1 - iniciante (marco comum europeu de referência para o ensino das línguas) ou, em
média, 64 h/a de estudos anteriores na língua.
CARGA HORÁRIA 64 HORAS

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL EM LÍNGUA FRANCESA
Desenvolvimento em situações comunicativas do cotidiano, de forma que os estudantes sejam capazes de
atuar na língua alvo alternadamente como emissor e receptor em um aprendizado significativo de forma a
construir conjuntamente uma conversação, empregando, para isso, negociação e cooperação. Propiciar a
prática da língua em situações comunicativas reais nas quais os estudantes possam ver-se imersos e
necessitem o emprego constante de estratégias de compreensão e expressão. Os estudantes necessitam
de um domínio de nível A1 completo (marco comum europeu de referência para o ensino das línguas).
CARGA HORÁRIA 64 HORAS

COMPREENSÃO LEITORA EM LÍNGUA FRANCESA
Desenvolvimento de habilidades específicas da língua e da consciência crítica discente para que os alunos
sejam capazes de identificar, ler e compreender diferentes gêneros textuais autênticos escritos na língua
meta, relacionados a assuntos de diferentes áreas de conhecimento e que circulam no seu meio
acadêmico-científico, bem como textos que circulam na esfera jornalística. Propiciar o estudo da língua em
suas estruturas básicas: gramática aplicada e exercícios com a utilização da estrutura gramatical da
língua.
CARGA HORÁRIA 64 HORAS


