
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

UCFC Fonética e Fonologia - Turma: 4238 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 08 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável:  

Profa. Dra. Indaiá de Santana Bassani 

Contato: 

indaia.bassani@unifesp.br / Turma Google Classroom 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: Introduzir o aluno ao estudo dos aspectos físicos (articulatórios e acústicos) e linguísticos dos sons 
utilizados na fala. Consequentemente, introduzir o aluno ao estudo dos níveis de análise linguística denominados 
Fonética e Fonologia. 

ESPECÍFICOS: Introdução ao alfabeto fonético internacional para a prática de transcrição; introdução à análise 
acústica da fala; análise dos níveis fonético, fonológico e prosódico do Português Brasileiro e de outras línguas 
naturais. 

EMENTA 

1. Introdução ao campo da descrição, teoria e análise fonética e fonológica. 2. Subsídios teórico-metodológicos para: 
a) prática de transcrição de linguagem; b) análise dos níveis fonético, fonológico e prosódico de línguas naturais; c) 
análise de processos fonológicos. 3. Sistema fonético e fonológico do Português Brasileiro e outras línguas naturais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Apresentação das áreas Fonética e Fonologia;  
• Fonética Articulatória: 1) caracterização geral do aparelho fonador; 2) tipos de correntes de ar; 3) modos de 

fonação; 4) articuladores. 
• Descrição fonética das vogais: parâmetros articulatórios de classificação; Aspectos descritivos das vogais do 

PB; - Nasalidade; - Semivogais, Ditongos (e tritongos); - Aspectos descritivos de semivogais e ditongos do 
Português Brasileiro. 

• Descrição fonética dos segmentos consonantais: parâmetros articulatórios de classificação; 
• Aspectos descritivos das consoantes do Português brasileiro. 
• Transcrição fonética ampla e estrita; 
• Alguns fenômenos fonéticos relevantes para transcrição: 1. Juntura: a. ressilabificação; ditongação; c. elisão; c. 

degeminação; e 2. Queda;  
• Introdução à Fonética Acústica: caracterização e tipos de ondas sonoras, parâmetros acústicos para 

classificação de vogais e consoantes. 
• Fonologia estruturalista: 
• Fone, alofone, par mínimo/análogo/suspeito, distribuição complementar, variação livre/ Sobreposição 

fonêmica/ Neutralização e arquifonema.  
• Sílaba e Acento. As motivações para uma Fonologia de Traços; 
• Fonologia Gerativa: Traços distintivos e classes naturais. 

mailto:indaia.bassani@unifesp.br
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METODOLOGIA DE ENSINO  

Plataforma: Google Classroom/Google Meet 

• Atividades Síncronas: 
1. Encontro semanal no Google Meet (pós-visualização de aula gravada). 

Duração semanal: 01h; Duração total: 10h. 
Terças-feiras: vespertino: 16:00 – 17:00; noturno: 20:00 – 21:00. 
Espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas pós-visualização da aula gravada da semana; 
esclarecimento de dúvidas sobre os exercícios de consolidação; sobre assuntos gerais da UC; discussão e 
dúvidas de qualquer natureza relacionada a UC. 

 
• Atividades Assíncronas: 

1. Aula gravada: visualização de 01 hora de exposição de aula gravada do conteúdo semanal. As aulas 
gravadas serão disponibilizadas na plataforma Google Classroom às segundas-feiras de cada semana. 
Espera-se que o estudante visualize a aula antes do encontro semanal síncrono pelo Google Meet. Duração 
semanal: 01h; Duração total: 10h. 

2. Leitura dos textos teóricos. Duração semanal: 02h; Duração total: 20h 
3. Atividades de consolidação de conteúdo. Duração semanal: 01h; Duração total: 10h. 
4. Websites. Exploração e preenchimento das atividades do site fonologia.org e do software PRAAT para 

análise acústica, além de outros, conforme indicado pela docente. Duração total: 02h. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
A cada semana, o aluno deve entregar uma atividade de consolidação de conteúdo. Se entregar 6 das 9 atividades 
na data proposta, obterá o conceito cumprido. 
 

BIBLIOGRAFIA 

• Bisol, Leda. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. 5a. Ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2010. 

• Cagliari, Luiz Carlos. Análise fonológica: introdução à teoria e à prática com especial destaque para o modelo 
fonêmico. Campinas: Mercado de Letras, 2008. 

• Seara, Christine; Nunes, Vanessa Gonzaga; Lazzarotto-Volcão, Cristiane. Para conhecer Fonética e Fonologia do 
Português Brasileiro. Contexto, 2015. 

• Silva, Adelaide Hercília Pescatori. Língua Portuguesa I: fonética e fonologia./Adelaide Hercília. Pescatori Silva. 
Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2007. 152 p.   

 
WEBSITES 
 
▪ http://www.fonologia.org (explicações, exercícios e alfabeto fonético internacional (IPA) em português - 

material interativo) 
▪ https://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/fullchart.html (IPA original e completo, em inglês) 
▪ http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter1/chapter1.html (p/ ouvir os sons do IPA online) 
▪ http://www.fonologia.org/apoio_tecnico_1.php (para instalar fontes IPA) 
▪ http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ (Software PRAAT) 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Indaiá de Santana Bassani Letras Doutorado DE 40 

 

 

http://www.fonologia.org/
https://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/fullchart.html
http://www.fonologia.org/apoio_tecnico_1.php
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

03 a 08/08 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 04/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

 
5h 

10 a 15/08 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 11/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 
− Exploração do site fonologia.org: 1h 

6h 

17 a 22/08 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 18/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

24 a 29/08 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 25/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

31/08 a 05/09 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 01/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 
− Exploração do software PRAAT para análise acústica: 1h 

6h 

07 a 12/09 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 08/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

14 a 19/09 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 15/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

21 a 26/09 − Visualização de aula gravada: 1h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 22/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 
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28/09 a 03/10 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 29/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

05/10 a 10/10 − Visualização de aula gravada: 1 h; ver relação abaixo. 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 06/10/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos (ver relação abaixo): 2h00 
− Tempo destinado à realização das atividades de consolidação de 

conteúdo: 1h 

5h 

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 
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Relação das aulas expositivas gravadas: disponibilizadas na segunda-feira de cada semana a partir de 03/08 até 05/10. 

# 
aula 

Data Conteúdo Leitura /Atividades 

1 03/03 
(4h) 

• Apresentação das áreas Fonética e Fonologia; 
• Fonética Articulatória: 1) caracterização geral do aparelho fonador;  2) tipos de correntes de ar; 3) modos de 

fonação; 4) articuladores. 

Seara et al, 2015, p.13- 
47 

2 10/03 
(4h) 

• Descrição fonética das vogais: parâmetros articulatórios de classificação; Aspectos descritivos das vogais do 
PB; - Nasalidade; - Semivogais, Ditongos (e tritongos); - Aspectos descritivos de semivogais e ditongos do 
Português Brasileiro. 

Seara et al, 2015, p. 47-
69 
 

Aulas Expositivas gravadas - CONTINUIDADE DO CURSO EM ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

3 (1h) • Revisão aulas 1 e 2 e retomada do curso  

 
4 

(1h) 
• Descrição fonética dos segmentos consonantais: parâmetros articulatórios de classificação;  

Seara et al, 2015, p. 69-
90 

 
 

5 (1h) • Aspectos descritivos das consoantes do Português brasileiro. 
6 (1h) • Transcrição fonética ampla e estrita; 

• Alguns fenômenos fonéticos relevantes para transcrição: 1. Juntura: a. ressilabificação; ditongação; c. elisão; 
c. degeminação; e 2. Queda; 

7 (1h) • Introdução à Fonética Acústica: caracterização e tipos de ondas sonoras, parâmetros acústicos para 
classificação de vogais e consoantes. 

Silva, 2007.  Texto em 
pdf. 

8 (1h) • Fonologia estruturalista: 
• Fone, alofone, par mínimo/análogo/suspeito, distribuição complementar, variação livre/ Sobreposição 

fonêmica/ Neutralização e arquifonema. 

Cagliari, 2008, caps. 1 e 2. 
(Complementar: Seara et 
al, 2015, p. 91-116.) 9 (1h) 

10 (1h) 
• Sílaba e Acento. 

Seara et al, 2015, p. 117-
131. 

11 (1h) • As motivações para uma Fonologia de Traços; 
• Fonologia Gerativa: Traços distintivos e classes naturais. 

Seara et al, 2015, p. 132-
157. 12 (1h) 


