O Instituto de Estudos Portugueses (IdEP), à semelhança dos anos anteriores, realiza o Curso Livre de Iniciação às
Línguas Clássicas que se organiza em quatro módulos, com a duração de 1 semestre cada, em horário pós-laboral
(das 18 às 20 horas), às 2ª e 4ª.
Módulo I - Latim Clássico I
Módulo II - Latim Clássico II
Módulo III - Grego Clássico I
Módulo IV - Grego Clássico II
Creditação Oficial para Formação de Professores
Os diversos módulos do Curso de Iniciação às Línguas Clássicas estão creditados pelo CCPFC, como formação geral
para Professores dos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Secundário, e como formação específica para Professores
dos grupos 300 e 310, atribuindo cada módulo 3,4 créditos:
(registos: Latim Clássico I - CCPFC/ACC-54296/08; Grego Clássico I - CCPFC/ACC-54297/08; Latim Clássico II
CCPFC/ACC-54298/08; Grego Clássico II - CCPFC/ACC-54295/08)
Objectivos do Curso de Iniciação às Línguas Clássicas
O curso de Iniciação às Línguas Clássicas tem por objectivos:
a) Adquirir conhecimentos das línguas clássicas que facultem a leitura e compreensão de textos simples escritos nestas línguas
(50%).
b) Aprender técnicas e métodos de análise textual conducentes à versão das línguas clássicas para o português (20%).
c) Adquirir competência produtiva em línguas clássicas que faculte o uso das estruturas lexicais e morfo-sintácticas de base em
enunciados simples (10%).
d) Estabelecer relações entre as línguas clássicas e o português ao nível do léxico e de estruturas morfo-sintácticas de base
(10%).
e) Adquirir conhecimentos mínimos da história e civilização clássicas que permitam a compreensão dos textos lidos (5%).
f) Estabelecer relações entre elementos da cultura clássica ocorrentes nos textos e elementos da cultura ocidental (5%)

Preçário (por cada módulo) *
Público em geral: 150,00€ Estudantes UNL (1º, 2º e 3º Ciclos): 100,00€
(Professores)
Docentes UNL: 120,00€
* Estão isentos do pagamento os alunos da Licenciatura de Estudos Portugueses e Lusófonos que necessitem do curso como pré-requisito.

A inscrição deverá ser feita no Secretariado do Departamento de Estudos Portugueses, Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Av. de Berna 26 C, Lisboa. O pagamento feito por cheque endereçado à Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas.
Inscrições
De 1 a 30 de Setembro de 2009 para todos os módulos
De 5 a 30 de Janeiro de 2010 excepcionalmente para os módulos II e IV
Módulos I e III - de 21 de Setembro a 16 de Dezembro de 2009
Módulos II e IV - 8 de Fevereiro a 19 de Maio de 2010
Interrupções Lectivas - 1º semestre: Natal (20/12 a 3/1); 2º Semestre: Carnaval (15/2 a 17/2), Páscoa (26/3 a 6/4)
Número de sessões previstas por semestre: 25
Informações
Secretariado do Departamento de Estudos Portugueses
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Av. Berna 26 C
1069-064 Lisboa
Telefone: 217908371
Email: iep@fcsh.unl.pt ou dina@fcsh.unl.pt
url: http://idep.fcsh.unl.pt/

