Universidade
da Terceira Idade - Uniso
Curso: Francês
Prof.ª Responsável: Maria Virgilia Frota Guariglia
Apresentação:
O curso de Francês tem como objetivo principal aprender uma língua estrangeira, mas não é só
isso: há também a aquisição de conhecimentos outros, pois não podemos dissociar o interesse pela
língua francesa do interesse pela cultura e pela civilização do povo francês.
Assim, o aluno da terceira idade ocupará seu tempo livre na aprendizagem de uma língua estrangeira,
estimulando seu potencial individual e propiciando sua integração ao ambiente universitário, em busca
do conhecimento de uma cultura e civilização que, embora diferentes da nossa, fecundaram, de modo
expressivo, entre outros campos do conhecimento, a nossa literatura e a arte em geral.
Objetivos Específicos:
a) Levar o aluno a conhecer a língua (oral e escrita), para ter acesso à cultura francesa e permitir - de
forma gradativa e prazerosa - sua inserção na realidade da vida na França.
b) Levar o aluno a entender a língua francesa como instrumento de desenvolvimento pessoal, de
comunicação e de acesso a culturas e civilizações diferentes.
c) De modo prático e agradável, apontar, para o aluno, o caminho da fala e da escrita “corretas”, em
língua francesa.

Conteúdo Programático:
Os conteúdos programáticos, elencados nos planos, serão abordados por meio de exercícios
escritos e orais.
1. Exercícios de vocabulário progressivo que apresentem estruturas gramaticais simples e que sirvam de
base ao aprendizado do vocabulário corrente da França de hoje, ajudando o aluno a assimilá-lo de
maneira mais fácil e agradável quanto possível.
Os exercícios escritos dar-se-ão sob a forma de ditados (utilizando-se o vocabulário já conhecido),
questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, exercícios de associação, de identificação, sempre
relativos a um texto previamente lido e explorado léxica e gramaticalmente. As dificuldades serão
estudadas por ordem de dificuldade crescente.
Observação: Como na modalidade 3ª Idade o ensino é, pela própria especificidade/peculiaridade do
curso, diferenciado de um Curso de Línguas regular, é natural uma certa flexibilidade de avanço e recuo
dos conteúdos, por força dos diferentes níveis de conhecimento do francês, apresentados pelos alunos,
numa mesma classe.
2. Os exercícios orais serão feitos por meio de leituras das lições que apresentam o vocabulário de uma
maneira viva: às vezes, uma história, um acontecimento do cotidiano, uma série em quadrinhos, um
trecho literário, um poema etc.
Carga horária: 40 horas
Valor: R$ 537,00 (6 X R$ 89,50)
Local: Câmpus Seminário
Dias e horários: quinta-feira, das 16h às 17h40 (módulo iniciante)
segunda-feira, das 14h às 15h40 (módulo básico)
quinta-feira, das 14h às 15h40 (módulo intermediário)
segunda-feira, das 16h às 17h40 (módulo avançado)
Contato: (15) 2101-4061 | E-mail: 3idade@uniso.br

