
Grupo de pesquisa Filosofia, Ciência e Tecnologias – IFPR - Câmpus Assis Chateaubriand

Curso básico de Idioma Internacional Neutro - Esperanto Linha de Pesquisa: Esperanto

Atividade de extensão

Carga Horária (hora aula): a definir Período letivo: 1º Grupo

Ementa: 

- Introdução ao problema da igualdade linguística e o multilinguísmo para um mundo globalizado;

- Introdução à vida e obra de Luiz Lázaro Zamenhof;

- Homaranismo: o ideal interno;

- “Todo povo cria sua língua, mas o Esperanto é a língua que cria o seu povo”;

- Movimento esperantista no Brasil e no Mundo;

- Sociedade e cultura esperantista;

- Introdução à escrita e pronúncia;

- Chave da pronúncia e alfabeto em Esperanto;

- Substantivos, adjetivos, femininos, plural, advérbios derivados e artigo;

- Expressões gentis e alimentos;

- Conjugações verbais:

• Presente;

• Passado;

• Futuro;

• Futuro do pretérito;

• Infinitivo;

• Imperativo;

O indivíduo caracterizado pela raiz da palavra e prefixo de indicação de indivíduos dos dois sexos, Materiais de

estudo, pronomes pessoais, Bebidas e Perguntas pessoais;

- Objeto direto, A família, notas gramaticais adicionais (acusativo plural, adjetivo, pronomes, verbo de ligação) e

frutas;

- Acusativo de direção, omissão de proposição, prefixo indicativo de ação ou estado contrário, sufixo que indica

lugar relacionado a raiz da palavra, Roda de conversação 1, Notas gramaticais (Correlativos e “a gente”) e Corpo

humano;

- Subjuntivo, Palavras compostas, Sufixos que indicam qualidade ou estado, Correlativos e Outras partes do corpo

humano;

- Citação direta,  sufixos que indicam possibilidade e merecimento, Estações do ano,  Meses do ano e Peças do

vestuário;

- Pronomes possessivos, Aumentativo, Diminutivo, Advérbios de direção e Objetos pessoais;

- Numerais, Ordinais, sufixos que indicam “fazer, tornar” e “fazer-se, tornar-se”, Horas, Preposição “je” e Objetos da

casa;

-  Graus de comparação,  Derivação desinencial,  sufixos que indicam coletivos e  descendentes,  Dias  da semana,

Móveis e Aparelhos;

- Particípios ativos, Particípios passivos, Cores, Utensílios de alimentação, Cosméticos e higiene, ferramentas etc.
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