
CAMPUS CAMPINAS

DATA HORÁRIO CONTEÚDO

09 e 16/03 16:00

Ciao, come stai? Saudar; apresentar alguém; se apresentar; oferecer algo; apresentar um problema; 
falar sobre alguém. Pronomes pessoais. Verbo ser. Artigos definidos e indefinidos. Singular dos 
substantivos e adjetivos. Presente dos verbos. Números de 1 a 20. Algumas preposições (di, a, da, 
in, per) e exortações. Elementos de cultura e tradição italiana: geografia, história, peculiaridades 
culturais.

23 e 30/03 16:00

Che cosa prendi? Chamar a atenção de alguém; fazer um pedido no restaurante, na cafeteria; 
pedir/dar informações; perguntar algo; oferecer algo; agradecer; contar um fato. Números de 20 a 
100. Substantivos e adjetivos no plural; concordância entre adjetivo e substantivo; alguns verbos, 
regulares e irregulares no presente do indicativo (avere, andare, fare); exortações mais comuns em 
italiano (senti! Tenga! Dica!); preposições; indicar a hora; “gostar de”. Falsos cognatos Italiano –
Português. A União Européia: constituição, atual conformação, geografia e história (noções básicas).

06 e 13/04 16:00

Ho una camera prenotata. Apresentar-se; solicitar uma confirmação; tranquilizar; pedir e fornecer 
informações; fazer uma reserva, escolher hotel e acomodação. Fazer check-in em um hotel. Verbo 
dar; preposições simples e artigos definidos; substantivos plurais em -co e -go; alfabeto e data. 
Pronúncia “gn” e “gl”, “ch” e “gh”. Panorama da estrutura jurídico-política do Estado italiano. 
Apresentação do sistema jurídico italiano: instituições e órgãos principais.
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27/04 e 
04/05

16:00

Senta, scusi! Pedir indicações; pedir desculpas; explicar para alguém como chegar em um dado 
lugar. Perguntar sobre direções. (Verbos irregulares: sair, ir e vir saber, poder, dever; pronomes 
diretos e preposições complexas; advérbios; “tutto” e “ogni”. Uso de “c'è” “ci sono”. Preposições 
articuladas. Panorama da estrutura jurídico-política da União Europeia. Apresentação do sistema 
jurídico europeu: instituições e órgãos principais.

11 e 18/05 16:00

Ho saputo che hai fatto un viaggio Contar uma experiência, uma viagem; informar-se; propor uma 
viagem; planejar uma viagem. Feriados importantes na Itália. Verbos no passado, “passato
prossimo”, transitivos e intransitivos; a auxiliar “essere” e “avere”; o particípio passado; a dupla 
negação; superlativo; artigos partitivos. Meses do ano. Dias da semana. As estações do ano. O 
processo civil italiano: principais institutos e peças.

25/05 e 
01/06

16:00

Come passate le giornate? Ser capaz de descrever o próprio dia-dia; expressar sentimentos de 
alegria, tristeza. Tempo livre. Algumas expressões favoritas dos italianos. Saber lidar com 
emergências: chamar um médico, um advogado etc. Verbos reflexivos; o “presente progressivo”: 
estar e gerúndio; o comparativo. Superlativo relativo. Locuções temporais “da”, “fra” e “fa”. O 
processo penal italiano: principais institutos e peças.                                                                      
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08/06 16:00

Non lo sapevo! Contar histórias, expressar surpresa, alegria. Descrever a própria trajetória pessoal e 
profissional. Descrever a própria família e lugar de origem. Algumas frases a ser evitadas em 
italiano: falsos cognatos incômodos. Imperfeito do verbo, distinção entre saber e conhecer, 
“gerúndio modale”; estar e infinitivo; “ogni/ognuno/tutti”. Elementos como “qualche”, “volerci”. Os 
verbos impessoais: “bisogna”, “bastare”, “occorrere”. Uso do “si” impessoal. Elaboração do míni 
dicionário jurídico italiano-português do mackenzista: “MackDictio”.

15/06 16:00 Prova escrita.
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