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Ementa:
Desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita (com foco no italiano para fins acadêmicos). A disciplina dirige-se aos
acadêmicos que, no decorrer de suas pesquisas, deparam-se com textos e comunicações em Italiano. Os conhecimento de aspectos básicos da
vida acadêmica italiana,e as modalidades de produção escrita formal poderão facilitar oportunidades de intercâmbio, um maior acesso à leitura
e publicações de pesquisas, melhor bibliografia e a própria produção dos trabalhos acadêmicos regulares.
Obs.: as interações durante as aulas serão somente em língua italiana,o nível de proficiência em italiano será de nível intermediário para
avançado.

Conteúdo Programático
- Aspectos do sistema escolar e acadêmico italiano.
- Diferença de registro (língua falada vs língua escrita).
- Variedades da língua e estilos (conteúdo, organização textual).
- As características do texto argumentativo e outros textos utilizados em âmbito acadêmico.
- Leitura de textos acadêmicos: identificação das idéias principais, resumos e esquemas.
- Produção escrita de textos de tipo argumentativo e de resumos.
- A comunicação epistular e o currículo.
- Aspectos básicos da língua com ênfase em: léxico específico e preposições. Aspectos da sintaxe
italiana.
-Uso de instrumentos de auxilio: dicionários gerais e específicos.
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Os livros não são encontrados na biblioteca e a professora fornecerá uma apostila.
Material específico e indicações de sites que serão utilizados serão fornecidos pela professora no início das atividades.

