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2013-1 
 
 
LLV7607 –   REVISÃO DE TEXTOS I –  60 H/A                                                                           
PRÉ-REQUISITO    : SEM PRÉ-REQUISITO 
HORÁRIO               : 313302/513302    -    T. 07428 
ESPAÇO FÍSICO    : CCE 212  
PROFESSORA       : FABIO LUIZ LOPES DA SILVA 
ENFOQUE    : Reconhecimento dos diversos níveis de linguagem. Níveis de linguagem adequados ao texto literário e ao texto 

técnico/científico. Grau de formalidade e/ou informalidade dos textos técnicos/científicos. Normas gramaticais vigentes. 
Coesão e coerência textuais. 

   
 
LLV7630 –   LÍNGUA LATINA IV –  60 H/A                                                                           
PRÉ-REQUISITO   : LLV7103 – Língua Latina III 
HORÁRIO              : 213304    -    T.  05428 
ESPAÇO FÍSICO    : CCE 212 
PROFESSOR         : MAURI FURLAN 
ENFOQUE    : Aprofundamento da gramática latina e prática de  tradução de textos  mediante a leitura de excertos de dois textos latinos :  

“Catilinae coniuratio”, de Salústio,  e  “In Catilinam”, de Cícero. 
 
 
LLV7632 –   TÓPICOS EM LINGUÍSTICA  
PRÉ-REQUISITO   : SEM PRÉ-REQUISITO  
HORÁRIO              : 21832/518302  -     T.  06428 
ESPAÇO FÍSICO   : CCE 142/ CCE 237  
PROFESSOR        : GABRIEL SANCHES TEIXEIRA    
ENFOQUE    : O processamento da leitura: como se dá e como se relaciona com o funcionamento do cérebro. Para isso,  

serão abordados conceitos e questões de base em neurolinguística e as relações entre o normal e o patológico. 
Serão tratadas as implicações das pesquisas recentes para as abordagens e metodologias empregadas no trabalho                             
com a leitura. 



 
 
LLV7638 –    TÓPICOS EM SINTAXE DO PORTUGUÊS II 
PRÉ-REQUISITO   : LLV7005 – Morfologia do Português  
HORÁRIO              : 513304  -     T.  05428 
ESPAÇO FÍSICO   : CCE  
PROFESSORA    : SANDRA QUAREZEMIN   
ENFOQUE    : Focalizando a gramática (análise e argumentação em sintaxe) – sintagma nominal;  verbos; relações de concordância; funções 

sintáticas (sujeito, objeto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto); pronomes; as construções do português (montando as 
estruturas); subordinação; coordenação.  

 
 
LLV7730 –   HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA I 
PRÉ-REQUISITO   : SEM PRÉ-REQUISITO  
HORÁRIO              : 414204  -     T.  06428 
ESPAÇO FÍSICO   : CCE 229 
PROFESSOR        : CLAUDIO CRUZ  
ENFOQUE    : Incorporando-se às comemorações do centenário de nascimento do poeta e diplomata Vinicius de Moraes, que estarão 

acontecendo ao longo do ano de 2013,  o curso pretende realizar uma leitura global do cancioneiro do autor, sejam criações 
individuais ou em parceria, com destaque para aquelas composições realizadas no período da Bossa Nova. 

 
 
 LLV7701 –   LITERATURA CATARINENSE – 45H/A              
PRÉ-REQUISITO    : NÃO TEM 
HORÁRIO                : MOODLE    -     T. 05426   
ESPAÇO FÍSICO    : MOODLE 
PROFESSORA       : ZILMA GESSER NUNES 
ENFOQUE  : A disciplina será ministrada inteiramente pelo MOODLE.   

O  objetivo é fazer um debate acerca da Literatura em Santa Catarina pelo viés cronológico, abordando a leitura de obras dos 
autores mais representativos das diferentes épocas. 

 
 
 


