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1. EMENTA 
Estudo da língua francesa e de seu processo de ensino e de aprendizagem, em seus 
aspectos gramaticais, comunicativo-discursivos e socioculturais. 
 
2. OBJETIVOS 
Promover situações em que os alunos possam: desenvolver a prática de comunicação 
em língua francesa; desenvolver suas habilidades comunicativas, aprimorar sua 
capacidade pedagógica, formulando, aplicando e avaliando atividades que desenvolvam 
a reflexão, a criatividade, a criticidade e a interação comunicativa. 
 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Aspectos gramaticais: o modo subjuntivo; a frase complexa; expressões de causa, 
conseqüência, possibilidade, condição e hipótese; pronomes demonstrativos, 
possessivos e indefinidos. 
Aspectos pedagógicos: organizar situações em que o acadêmico possa refletir sobre o 
ensino/aprendizagem da língua francesa e promove-lo com base: 

- na interação comunicativa (aluno/aluno, aluno/professor, professor/aluno); 
- na preparação de estratégias de aprendizagem; 
- na preparação de material didático; 
- nas variações sociolingüísticas e na diversidade cultural; 
- nas diferenças individuais de aprendizagem; 
- nos contrastes gramaticais e culturais entre língua materna e língua estrangeira; 
- na diferença progressiva das estratégias e dos exercícios de ensino e de 

aprendizagem; 
- na avaliação das dificuldades e a sua relação com o material didático, com o 

empenho pessoal e com a abordagem pedagógica; 
- na reflexão sobre as diferentes tipologias textuais/discursivas. 

 
4. REFERÊNCIAS 
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Verificação da Aprendizagem 
www.pen.uem.br> Legislação > Normas da Graduação > Pesquisar por Assunto:Avaliação 

Obs.: Apresentar abaixo quantas avaliações serão exigidas e detalhar o processo de verificação 
da aprendizagem (provas, avaliação contínua, seminários, trabalhos etc.), para obtenção 
das notas periódicas e Avaliação Final. 

Número mínimo de avaliações = 2 (duas) 

Avaliação 
Periódica: 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Peso: 1 2 3 4 

 
1ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA: prova escrita e/ou oral, sendo que tanto a prova 
escrita quanto a prova oral, podem ser subdivididas e efetivadas em etapas ao 
longo do bimestre.  
 
2ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA prova escrita e/ou oral, sendo que tanto a prova 
escrita quanto a prova oral, podem ser subdivididas e efetivadas em etapas ao 
longo do bimestre.  
 
3ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA prova escrita e/ou oral, sendo que tanto a prova 
escrita quanto a prova oral, podem ser subdivididas e efetivadas em etapas ao 
longo do bimestre.  
 
4ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA prova escrita e/ou oral, sendo que tanto a prova 
escrita quanto a prova oral, podem ser subdivididas e efetivadas em etapas ao 
longo do bimestre.  
 
AVALIAÇÃO FINAL: prova escrita 
 

________________________ 
Aprovação do Departamento 

_______________________ 
Aprovação do Colegiado 

 

 


