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EMENTA 
 

Morfossintaxe nominal e verbal do Latim pela leitura de textos de nível inicial. 
 

 
OBJETIVOS 

 
- Conhecer os mecanismos de estrutura da língua latina; 
- Estabelecer correspondência entre o vocabulário latino e o português, por meio de relações etimológicas; 
- Pela leitura de textos em Latim, em grau inicial e crescente de dificuldade, entender e dominar o 

mecanismo nominal e verbal da Morfossintaxe Latina; 
- Fixar as noções fundamentais das declinações dos adjetivos e pronomes. 
 

 
UNIDADES E SUBUNIDADES 

Unidades Subunidades 

Unidade I: Língua 

 

 

 

 

 

 

Unidade II: Cultura e 

literatura latina 

- Noções básicas de pronúncia e acentuação; 

- Substantivos da 1ª e da 2ª declinações e adjetivos de 1ª classe; 

- Formação de frases de estrutura simples; 

- Uso de glossário/ dicionário para ler e entender textos latinos de nível inicial; 

- Uso de preposições e conjunções; 

- Vocabulário e relações etimológicas. 

 

- Características e divisão da literatura latina/ Representações mitológicas. 

- Épocas dos Césares: de Júlio César a Nero. 

 
METODOLOGIA 
Aulas expositivas; Leituras críticas dirigidas; Apresentação de pesquisas por parte dos discentes; Debates; Trabalhos 
em grupo e individuais. 
 
PROPOSTA PARA AS AVALIAÇÕES 

Conteúdo a ser avaliado Tipo de avaliação Valor Data/ mês 

Exercício de tradução de 
fragmento de texto clássico 

Tradução (Individual) 20 pontos Agosto 

Exercícios escritos (perguntas e 
resposta em latim) ao longo do 
semestre 

Escrita em latim/ Traduções (individual, 
em duplas) 

20 pontos Maio a agosto 

Tradução de fragmentos // 
escrita em latim 

Avaliação I (dissertativa, individual) 30 pontos 15/06/2022 

Tradução de fragmentos // 
escrita em latim 

Avaliação II (dissertativa, individual) 30 pontos 10/08/2022 
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* Aulas assíncronas para completar as 18 semanas de aulas: 
 
Aula 1: A ser marcada entre 08/06 e 14/06, para resolução de exercícios e dúvidas a respeito da estrutura frasal 
latina; 
 
Aula 2: A ser marcada entre 03/08 e 09/08, para resolução de exercícios e dúvidas a respeito da estrutura frasal 
latina. 
 
Atendimento a aluno: às quartas-feiras, de 16h às 18h30. Favor agendar pelo e-mail: fredericosousa@ufu.br 
 


