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EMENTA 

Conceito de Fonética: Fonética Articulatória, Fonética Auditiva e Fonética Acústica. Os sons da língua, a 
fonação e o aparelho fonador. Processos de articulação dos sons. Consoantes, semivogais/semiconsoantes e 
vogais. Critérios de Identificação: Modo e Zona de articulação, o papel das cordas vocais e das cavidades 
bucal e nasal. Símbolos fonéticos e transcrição fonética. Distinção entre Letra e som. Encontros vocálicos, 
encontros consonantais e dígrafo. Fonologia – estudo sistêmico dos sons. Distinção entre fonema e fone (som) 
Traços distintivos e traços pertinentes. Pares mínimos e pares suspeitos. Variações fonéticas linguisticamente 
condicionadas e variações sem condicionamento. Regras fonêmicas/fonológicas. 

OBJETIVOS 
• Apresentar os conceitos fundamentais da Fonética e da Fonologia; 
• Identificar as unidades mínimas da língua: as unidades de primeira e segunda articulação; 
• Descrever as propriedades articulatórias dos sons e os traços caracterizadores dos fonemas; 
• Estudar os símbolos fonéticos e o quadro fonético proposto pela Associação Internacional de Fonética; 
• Transcrever foneticamente as palavras da língua portuguesa; 
• Distinguir Fonética de Fonologia; 
• Identificar e distinguir traços distintivos, traços pertinentes dos outros e seu funcionamento na caracterização 

dos fonemas; 
• Identificar e reconhecer pares mínimos e pares suspeitos para o reconhecimento dos fonemas das línguas; 
• Identificar e descrever fenômenos fonéticos e fonêmicos (fonológicos) da língua portuguesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Conceito de Fonética: Fonética Articulatória, Fonética Auditiva e Fonética Acústica. 
• Os sons da língua, a fonação e o aparelho fonador: caracterização. 
• Processos de articulação dos sons. 
• Consoantes, semivogais/semiconsoantes e vogais. 
• Critérios de Identificação: Modo e Zona de articulação, o papel das cordas vocais e das cavidades bucal 
e nasal. Símbolos fonéticos e transcrição fonética. Distinção entre Letra e som. Encontros vocálicos, encontros 
consonantais e dígrafo. 
• Fonologia – estudo sistêmico dos sons. 
• Distinção entre fonema e fone (som): Traços distintivos e traços pertinentes. 
• Pares mínimos e pares suspeitos. 
• Variações fonéticas linguisticamente condicionadas e variações sem condicionamento. 
• Regras fonêmicas/fonológicas. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas (online) e assíncronas (offline). 

• Atividades síncronas: Serão compostas por 36h, divididas nas 12 semanas de aula. Cada semana 
contará com 3h de atividades (dois encontros de 1h30min), conforme estabelecido no horário divulgado 
na página da Coordenadoria do Curso (COLET). Essas atividades serão desenvolvidas por meio do 
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Google Meet (cujo endereço de acesso será divulgado aos alunos em seus e-mails pessoais) e através do 
Portal Didático. 

• Atividades assíncronas: Serão compostas por 24h, divididas nas 12 semanas de aula. Farão parte dessas 
atividades: leitura e escrita de textos acadêmicos e organização de materiais para apresentação nas  
aulas síncronas. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 007, de 3 de 
agosto de 2020. 

 
“Art.    11.    O    registro    da    frequência    do     discente     se     dará     por     meio     do    
cumprimento   das   atividades   propostas,   e   não    pela    presença    durante    as    atividades   
síncronas,  sendo  que  o  discente   que   não   concluir   75%   das   atividades   propostas   será   
reprovado por infrequência”. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 

• apresentação de um seminário online acerca de um dos tópicos específicos da Unidade Curricular (30 
pontos); 

• respostas a questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado (30 pontos); 
• produtção de um trabalho acerca de um dos temas abordados na Unidade Curricular (40 pontos). 

 
As demais informações e planejamentos sobre as atividades avaliativas serão disponibilizados durante as aulas 
síncronas. 
 
Avaliações substitutivas: duas opções excludentes entre si mediante os seguintes critérios: (1) uma 
avaliação no valor de 60 pontos que anula as duas primeiras avaliações e (2) uma avaliação no  valor de  
100 pontos, anulando-se as três avaliações previstas para o semestre. 
Observação: o aluno não pode optar por apenas fazer avaliação substitutiva. 
 
Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII - Da 
Segunda Chamada de Avaliação - constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2018. 
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