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Unidade curricular LATIM I  
Docente responsável  Ana Paula Figueiredo Pinto 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Sensibilização dos alunos para a importância do estudo do Latim, como principal fonte da Língua Portuguesa, e como 
meio de expressão de uma cultura e civilização de fundamental relevância na história da Humanidade em geral e do 
Ocidente em particular;  
Reforço das competências comunicativas, e da consciência do nosso peculiar património linguístico e cultural. 
Aquisição de conhecimentos linguísticos e culturais específicos, que permitam ao aluno não só traduzir e interpretar 
criticamente textos latinos, e verter para Latim textos simples de Português, como relacionar aspectos relevantes da 
Língua e da Cultura Portuguesa com os correspondentes da Língua e da Cultura Latina. 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

Developing students awareness of the importance of the study of Latin, as the main source of the Portuguese language, 
and as a mean of expression of a culture and civilization of fundamental importance in the history of mankind in general 
and the West in particular; 
 Reinforcement of communication skills, and awareness of our unique linguistic and cultural heritage; 
Language acquisition and cultural contexts that allow students not only to translate and interpret Latin texts critically, 
and pour into Latin simple Portuguese texts, how to relate relevant aspects of Portuguese Language and Culture with 
the corresponding Language and Latin Culture. 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Noções gerais de fonética: noção de quantidade e regras de acentuação; pronúncia.  
2.Caracterização geral da morfologia latina: categorias e paradigmas flexionais de declinação e conjugação; verbos 
irregulares, defectivos e depoentes; vozes activa e passiva. Paradigmas flexionais de nomes, adjectivos, pronomes e 
numerais. 
3 Caracterização geral da sintaxe latina. A concordância. A sintaxe dos casos e dos modos. Principais regras de tradução 
e retroversão. 
4.Preceitos gerais de estilística. Diferenças principais entre o latim e o português  
5.Cultura e Civilização: Breve referência às características da vida política, religiosa e cultural mais notáveis nos textos 
analisados.. 
 
Syllabus 
 
1. General notions of phonetics: the notion of quantity and accentuation rules; pronunciation. 
2.Characterization of general Latin morphology: categories and inflectional paradigms of declension and conjugation; 
irregular, defective and deponent verbs; active and passive voice: Flexional paradigms of nouns, adjectives, pronouns 
and numerals. 
3 General characteristics of Latin syntax. The concordance. The syntax of cases and modes. Main rules of translation and 
back translation. 
4.Precepts general stylistic. Main differences between the Latin and Portuguese 
5.Culture and Civilization: Brief reference to the most remarkable characteristics of political, religious and cultural in the 
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analyzed texts. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos foram articulados em função dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular, de 
forma a proporcionar aos alunos os 
conhecimentos linguísticos e culturais específicos, que lhes forneçam o suporte teórico básico para traduzirem e 
interpretarem criticamente textos latinos, verter para Latim textos simples de Português, e relacionar aspectos 
relevantes da Língua e da Cultura Portuguesa com os correspondentes da Língua e da Cultura Latina. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The syllabus contents were articulated in terms of learning objectives of the course, to provide students with the 
linguistic and cultural contexts that correspond to the basic theoretical support to translate and interpret Latin texts 
critically, pouring simple Latin texts of Portuguese, and relate relevant aspects of Portuguese Language and Culture with 
the corresponding Language and Latin culture. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Aulas teórico-práticas. Explicação dos conteúdos gramaticais a partir de comentários de textos seleccionados, 
abordando aspectos linguísticos (análise morfossintáctica, tradução, retroversão, e relacionação etimológica do 
vocabulário oferecido pelos textos) e civilizacionais (enquadramento histórico e cultural do texto a partir das suas 
marcas mais relevantes). 
Avaliação  
A avaliação consta de duas componentes complementares, a avaliação contínua (análise da participação activa do aluno, 
voluntária ou por chamada oral e/ ou escrita, e a avaliação periódica, com três Exercícios Escritos de Avaliação, 50%), e 
um Exame Escrito Final (50%). 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

Theoretical and practical classes. Explanation of grammar contents from reviews of selected texts, addressing linguistic 
aspects (morphosyntactic analysis, translation, version, and relatedness etymological vocabulary offered by the texts) 
and civilizational (cultural and historical background of the text from their brands more relevant.) 
Evaluation 
The evaluation consists of two complementary components, continuous assessment (analysis of active participation of 
the student, volunteer or mandatory oral and / or written, and periodic evaluation , with three Written Exercise 
Frequency, 50%), and final Written Examination (50%). 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

As aulas são dinamizadas articulando a exposição teórica dos  mecanismos morfossintácticos da Língua Latina 
(regularmente comparados com os correspondentes da Língua Portuguesa) com a análise prática comentada de textos-
modelo seleccionados, de extensão e proveniência variáveis. Os alunos são ainda desafiados a fazer, a partir dos 
conteúdos estudados em sala de aula,  exercícios de análise, retroversão e tradução complementares. 
 Procura-se assim contribuir para criar nos alunos uma amadurecida capacidade de síntese teórica e de análise e 
interpretação crítica dos mecanismos linguísticos específicos.  
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Classes are organised by articulating the theoretical exposition of the mechanisms of morphosyntactic Latin Language 
(regularly compared with the corresponding Portuguese Language) with the practical analysis of annotated texts of the 
selected model, extension and source variables. Students are also challenged to do, from the contents studied in class, 
analytic exercises, retroversion and additional translation. 
  It aims to contribute to create in students a mature capacity for theoretical synthesis and analysis and critical 
interpretation of specific linguistic mechanisms. 
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