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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 3639 – Lingua Latina II 

Carga Horária Total da UC: 

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas  

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável: 

Talita Janine Juliani 

Contato: 

talita.juliani@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Dar continuidade ao estudo sistemático das estruturas fundamentais da língua latina iniciado na UC 
Língua Latina I, com vistas à leitura e tradução de textos escritos em Latim. 

ESPECÍFICOS: 

Para a sequência do aprendizado, será utilizada, neste segundo módulo do curso, a unidade 2  

do método Aprendendo Latim. 

EMENTA 

O curso tem por objetivo aprofundar o estudo da língua latina através da leitura e tradução 
comentada de pequenos trechos adaptados da peça Bacchides de Plauto, e de epigramas originais 

de Marcial, aliados ao estudo sistemático da gramática latina. 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 

1. Verbos regulares e irregulares, ativos (presente e futuro) e depoentes (presente) no modo 

indicativo; 2. Verbos no modo imperativo (presente, afirmativo e negativo); 3. Infinitivo verbal 
(presente); 4. Adjetivos: 1ª./2ª. e 3ª. declinações; 5. O nome latino: 4ª. e 5ª. declinações; 6. 

Pronomes; 7. Numerais cardinais. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

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

(Indicar dia da semana e horários dos encontros síncronos e uma breve descrição dos tipos de 
atividades propostas) 

 
Reuniões no Google Meet, de uma hora por semana para cada turno (das 14h às 15h e das 19h às 
20h). 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 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 9h00 (nove horas).  

Observação: Caso o aluno não possa participar do encontro virtual, salienta-se que todo material 
utilizado pela professora na exposição 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 1h30 (uma hora e trinta minutos). O total de 
horas destinado a esta atividade é de 15h00 (quinze horas). 
b) Tempo destinado à realização das atividades . A cada semana o aluno matriculado deverá realizar 
exercício/atividade relacionado ao conteúdo semanal. O aluno deverá despender uma carga horária 
de 2h00 (duas horas) semanais para desenvolvimento dessas atividades. O tempo total destinado à 
realização desta atividade é de 23h00 (vinte e três horas). 
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 (via Moodle), 
a fim de resolver dúvidas ou tecer comentários no espaço da sala virtual. O tempo total desta 

atividade é de 5h00 (cinco horas). 
 
 

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 
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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 em cronograma a 

ser disponibilizado aos alunos na plataforma Moodle ao início do curso. Ressalta-se que a realização 
de exame final será facultada ao aluno somente se todas as atividades propostas tiverem sido 

entregues nos moldes estipulados. 
 

BIBLIOGRAFIA 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, livres, 

ebooks, sites)   
 

Básica 

Jones & SIDWELL. Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012. 

Dicionários 

Sugestão de dicionário online: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

GLARE, P. G. W. Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1989. 
SARAIVA, F.R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. Rio de Janeiro/Belo Horizonte, 
Garnier, 1993. 
TORRINHA, F. Dicionário latino-português. Porto, Gráficos Reunidos, 1986. 
 
Gramáticas 

CART, A. et al. Gramática latina. Trad. e adap. Maria Evangelina V.N. Soeiro. São Paulo, EDUSP, 
1986. 
 
Complementar 

PLAUTO - As duas Báquides. IN: Plauto, Comédias. Vol.1. Introdução Geral de Aires Pereira do Couto. 
Introdução, Tradução do Latim e Notas de Carlos Alberto Louro Fonseca, Aires Pereira do Couto, 

Walter de Medeiros, Cláudia Teixeira e Helena Costa Toipa. Biblioteca de Autores Clássicos. Lisboa: 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006; pp. 365-

475. 
 
Literatura 

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. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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Talita Janine 
Juliani 

Letras Doutora DE 40h 

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 pelo Google Meet: 1h (data: 03/08/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

 
5h 

10 a 15/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 10/08/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 

17 a 22/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 17/08/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 

24 a 29/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 24/08/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 

31/08 a 05/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 31/08/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 

07 a 12/09 
 Não haverá encontro síncrono devido ao feriado (data: 

07/09/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

4h 

14 a 19/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 14/09/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 
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21 a 26/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 21/09/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 Tempo destinado à comunicação remota e solução de 

dúvidas: 30min 

5h 

28/09 a 03/10 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 28/09/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

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

5h 

05/10 a 10/10 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 05/10/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos e estudo: 1h30 

 Tempo destinado à realização das atividades: 2h00 

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

 

5h 

10/10 a 17/10  Tempo destinado à realização de atividade final 3h 

Total de horas em ADE 52h* 

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

 


