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Sistemática do curso: Encontros síncronos semanais pela plataforma Google Meet
(quintas-feiras das 9h às 13h) mimetizando a situação de sala de aula com as adaptações
requeridas pela especificidade do ambiente virtual (intervalos a combinar com a turma
conforme o fluxo da experiência). Haverá gravação dos encontros síncronos para o caso
de alunos que tenham problemas de conexão ou de concentração em ambiente virtual
durante longo período. A gravação será disponibilizada apenas para os alunos
regularmente inscritos na disciplina e fica terminantemente proibido o encaminhamento
desse material para terceiros e seu uso fora do âmbito estritamente acadêmico do curso.
Atividades assíncronas: estudo do método assinalado na bibliografia e realização de
exercícios de análise sintático-semântica e tradução.
Programa:
1. Noções de história da língua grega.
2. Fonética: Alfabeto, espíritos, acentos, sinais de pontuação, ditongos. Pronúncia
erasmiana (etacista).
3. Morfologia: Declinação de substantivos e adjetivos masculinos em ômicron-sigma e
neutros em ômicron-ni; femininos em alfa puro, alfa misto e em eta; de substantivos
masculinos em alfa-sigma e eta-sigma. Conjugação do presente nos modos indicativo,
imperativo e infinitivo nas vozes ativa, média e passiva, e do imperfeito no modo
indicativo na voz ativa dos verbos em omega com tema em consoante e em vogal nãocontratos. Conjugação do presente, do imperfeito e do futuro do indicativo do verbo
eimí. Modo particípio no presente das vozes média e passiva. Pronomes possessivos.
4. Sintaxe: Regência de verbos e preposições. Verbos depoentes. Emprego do verbo ser.
Emprego de conjunções. Complementos circunstanciais: lugar, instrumento, agente da
passiva. Emprego do particípio.
5. Noções de etimologia e discussão filosófica do vocabulário proposto nos exercícios
de tradução.

Avaliação: Prova final para ser feita em casa individualmente e devolvida por e-mail em
data a combinar com a turma, com possibilidade de fazer uma segunda prova em caso
de insuficiência à guisa de segunda avaliação, sem prejuízo da segunda chamada e da
Verificação Suplementar regimentais.
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