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Disciplina: Tópicos de Cultura Italiana 2 Código: 

Pré-requisito: 

Dia da semana: todos Crédito: 4 

Carga horária: 60 horas de aulas TEÓRICAS 

Ementa:  

Tópicos referentes à pintura, à escultura e à arquitetura do Barroco à modernidade; Estudos              
sobre o cinema moderno: transposições fílmicas de obras literárias. A moda e o design              
italiano. 

 

Objetivos: 

Ao longo e ao final da disciplina o aluno deve ser capaz de:  
• compreender e produzir textos escritos em língua italiana sobre os temas culturais 
elencados no conteúdo programático;  
• comparar e perceber semelhanças e diferenças entre os aspectos culturais discutidos ao 
longo da disciplina;  
• discutir, nos fóruns de discussão, a respeito de aspectos culturais italianos e brasileiros. 

 

Conteúdo programático:  

● Geografia da Itália: divisão política e administrativa; 
● O cinema italiano contemporâneo; 



● Automobilismo: Ferrari, Lamborghini e FIAT; 
● Gastronomia italiana: slow food e 0 km; 
● História: a unificação; 
● Língua italiana no mundo e línguas minoritária na Itália; 
● Enologia: principais vinhos e espumantes produzidos na Itália; 
● Made in Italy: Conceito e marcas. 

 

Metodologia: 

O docente utilizará vídeo-aula e podcasts, nos quais explicará o conteúdo a ser trabalhado 
durante a aula. O curso terá textos autênticos como material de base para a leitura e para a 
escuta.  
Serão realizadas duas webconferências com os alunos nas seguintes datas: 
1a.: 27/10/2020 
2a.: 01/12/2020 

 

Avaliação: 

O aluno será avaliado por meio de : 
2 tarefas por semestre, valendo cada uma 20 pontos, que pode ser nas categorias: 
seminário, participação no fórum, exercício, pesquisa, artigo, resenha etc. As tarefas podem 
ser individuais, em duplas ou em grupos. 
2 provas bimestrais, valendo cada uma 30 pontos. 
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Cronograma: 

Atividades avaliativas: 
1a.: 30/09/2020 
2a. 04/11/2020 
 
Provas: 
1a.: 29/10/2020  
2a.: 03/12/2020  
 
Provas Finais: de 15 a 21/12/2020 
 

 

 


