
Identificação da Componente 

Componente Curricular: Espanhol Instrumental I Código: SL4159 

 

Ementa 

Aproximação inicial ao aprendizado do léxico e das estruturas gramaticais da língua espanhola em nível básico. 

Introdução ao sistema fonético e fonológico do espanhol. Desenvolvimento inicial da compreensão e produção oral, 

leitura e escrita em língua espanhola, com ênfase na interpretação e produção de gêneros textuais relacionados às 

áreas de atuação do profissional de Relações Internacionais. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Proporcionar ao discente o conhecimento e utilização das estratégias para a compreensão da língua 

espanhola, em nível básico, através de gêneros textuais relacionados aos contextos de atuação do bacharel em RI, 

visando o desenvolvimento gradual da habilidade de leitura e, em nível complementar, da auditiva, escrita e oral. 

Objetivos Específicos: 

 - Desenvolver habilidades linguísticas que facilitem a compreensão e produção de textos concernentes ao exercício 

da profissão de bacharel em RI;  

- Construir um saber intercultural através do reconhecimento de valores contextuais presentes nos textos;  

- Fomentar uma reflexão sobre a língua enquanto objeto sócio-histórico inserido em um contexto internacional, 

atentando para suas especificidades em nível regional e local.   

- Realizar atividades extraclasse que propiciem o contato constante com a língua espanhola, seja por meio de 

artefatos culturais disponíveis na sociedade, seja por relação face a face com falantes dessa língua como língua 

materna ou como língua adicional. 
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