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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO
NOME DA DISCIPLINA
BVE 410006

LATIM PARA BOTÂNICOS

NO DE CRÉDITOS
TOTAL DE HORAS-AULA
TEÓRICOS
PRÁTICOS
SEMESTRAIS
2
30

I.1. HORÁRIO
TURMAS TEÓRICAS
1. Segunda-feira - 18:30-22h (período: 12/8 a 16/09/2019)
2. Local: BOT I

TURMAS PRÁTICAS
-

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S)
Rafael Trevisan (rftrevisan@yahoo.com.br)
III. PRÉ-REQUISITO (S)
CÓDIGO
NOME DA DISCIPLINA
Não tem
IV CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
1. Mestrado em Biologia de Algas Fungos e Plantas UFSC
V. EMENTA
Estudo da gramática básica do latim clássico, incluindo morfologia nominal e princípios de sintaxe. Revisão das declinações
dos substantivos e adjetivos com o estudo das suas respectivas concordâncias. Os graus dos adjetivos: positivo, comparativo e
superlativo regulares (morfologia e sintaxe) e graus dos adjetivos irregulares (morfologia e sintaxe). Uso de advérbios,
conjunções e preposições mais comuns no latim botânico. Elaboração de diagnoses e descrições em latim. Tradução e análise
de textos botânicos em latim.
VI. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
• Aprender a gramática básica do Latim;
• Entender a construção frasal básica no Latim;
• Estabelecer ligação de origem entre o Português e o Latim;
• Exercitar a tradução (Latim/Português) e a versão (Português/Latim) de pequenos textos;
• Exercitar a construção de diagnoses e descrições botânicas em Latim;
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao estudo de Latim para botânicos; estudos de gênero, grau, número e caso; I declinação e II declinação;
exercícios;
2. Adjetivos triformes e biformes; III declinação; exercícios;
3. Adjetivos uniformes; IV declinação e V declinação; exercícios;
4. Grau dos adjetivos: positivo, comparativo e superlativo (regulares); grau dos adjetivos: positivo, comparativo e superlativo
(irregulares); exercícios;
5. Uso e morfologia de advérbios, conjunções e preposições; exercícios;
6. Medidas de comprimento; diagnoses e descrições; exercícios;
7. Diagnoses e descrições; exercícios;
8. Diagnoses e descrições; exercícios; curiosidades do latim e avaliação.

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Atividades teóricas: aulas teórico-expositivas com utilização de recursos visuais (projetor multimídia);
Atividades práticas: exercícios práticos envolvendo a gramática fundamental do latim, bem como tradução (Latim/Português) e
versão (Português/Latim). Além disso, os estudantes serão treinados na elaboração de diagnoses e descrições botânicas em
Latim.
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A disciplina terá dois instrumentos de avaliação ao longo do período, sendo um deles a participação em aula e o
desenvolvimento das atividades práticas em sala de aula e o outro trata-se de uma avaliação final constituída da elaboração de
uma descrição e uma diagnose em latim, a partir de uma descrição de espécie em português ou inglês, a qual será feita de
forma não presencial. Ambos os instrumentos de avaliação somados corresponderão 100% do conceito final.
X. NOVA AVALIAÇÃO
Não tem
XI. CRONOGRAMA
DATA
Assunto aulas
Introdução ao estudo de Latim para botânicos; estudos de gênero, grau, número e caso; I declinação e II
12/08
declinação; exercícios;
Adjetivos triformes e biformes; III declinação; exercícios;
19/08
Adjetivos uniformes; IV declinação e V declinação; exercícios;
26/08
Grau dos adjetivos: positivo, comparativo e superlativo (regulares); grau dos adjetivos: positivo, comparativo e
02/09
superlativo (irregulares); exercícios;
Uso e morfologia de advérbios, conjunções e preposições; exercícios;
Diagnoses e descrições; exercícios; curiosidades do latim e avaliação.
09/09
Diagnoses e descrições; exercícios e instruções para a realização do trabalho final.
16/09
Entrega do trabalho Final
04/10
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