
Plano de Ensino 

 

Ementa 

Introdução aos princípios gerais da Fonética Articulatória. Relação entre Fonética e 

Fonologia. Introdução às premissas da descrição e análise fonológica. Processos fonológicos 

básicos. 

Objetivo Geral 

A presente disciplina objetiva apresentar os estudos linguísticos realizados na área de 

Fonética e Fonologia da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. Para isso, são 

apresentados e discutidos conceitos e exemplos sobre algumas investigações fonológicas 

realizadas na língua brasileira de sinais, sons da fala (estudos fonéticos), sons da língua 

(estudos fonológicos) e variação linguística. Ao final da disciplina, espera-se oferecer uma 

introdução aos estudos de Fonética e Fonologia para os estudantes do Curso de Letras Libras 

EAD, fornecendo subsídios teóricos e práticos para o ensino e para a pesquisa. 

Objetivos Específicos 

 Analisar o conceito de Fonética e Fonologia. 

 Identificar os diferentes tipos de unidades que compõem os sinais (nas línguas de 

sinais) e as palavras (nas línguas faladas). 

 Abordar as diferenças na Fonologia das línguas de sinais e das línguas faladas. 

 Apresentar investigações fonológicas na Libras. 

 Discutir o que é variação linguística no uso das línguas de sinais e das línguas faladas 

(Libras e língua portuguesa). 

Modo de Estudar 

Leia o texto base (pdf.) do arquivo: FoneticaFonologia_TextoBase 2017 

 

(Também será muito bom você assista ao vídeo: Vídeo Licenciatura 2008. (E pode ler o texto 

base (pdf.) do arquivo: FoneticaFonologia_TextoBase).  Observe que os conteúdos do vídeo 

e do texto base não são exatamente os mesmos que os conteúdos que abordaremos. O 

conteúdo que iremos abordar nessa disciplina enfocará mais a parte da Fonética e Fonologia 

das línguas de sinais especificamente. Observe também que para nossa disciplina teremos 

apenas 04 Unidades, e não 05.) 

 

Não esqueça também de ler algumas das referências bibliográficas.  O trabalho do André 

Xavier é bem indicado. 

 

Depois de assistir as videoconferências, você deverá fazer as atividades para cada unidade, 

conforme o cronograma. Qualquer dúvida, pode me enviar uma mensagem por Moodle. 

Sempre poste suas atividades no espaço da disciplina no moodle. Poderá postar seus vídeos 

utilizando o canal YouTube como ferramenta de registro de suas atividades, então será 

preciso que você poste no moodle o link gerado pelo canal para acesso ao seu vídeo.  

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104525


Avaliação: 
Cada atividade online e presencial = 10% (6x10 = 60%) 

Trabalho final = 40% 

CRONOGRAMA: 

 

Data 

Unidade 

Tema e Atividade 

 

Postagem de notas e 

comentários 

 

Unidade 01  

15-16 janeiro 

 

Fonética em línguas de 

sinais 

 

Atividade on-line 01 

Atividade Presencial 01 

 

Unidade 02 

17, 18, 19 janeiro 

 

Uma introdução ao campo 

de fonologia  

 

Atividade On-line 02 

 

Unidade 03  

22, 23 janeiro 

 

Vogais, Sílabas e 

restrições fonética-

fonológicas 

 

Atividade On-line 03 

 

Unidade 04 

24, 25, 26 janeiro 

 

A Produção da fala – 

fonética e fonologia em 

Português e outras 

línguas faladas 

 

Atividade Presencial 02 

Atividade On-line 04 

 

Entrega do trabalho final 

02 de feveriero 

  

Recuperação 

05 de fevereiro 

  

 

Trabalho final: Pode postar seu trabalho final qualquer dia depois do dia 26 de janeiro até o prazo 

final do dia 02 de fevereiro. 

Em Libras: https://youtu.be/yfh-KEIxM6A 



As duas questões têm o mesmo peso. Responde às duas questões. 

Questão 1) Baseando sua resposta nas informações de unidade 01 da nossa disciplina explicar: 

Em resumo - fonética em línguas de sinais estuda o que?  

Questão 2) Baseando sua resposta nas informações de unidade 02 e 03 da nossa disciplina, explicar: 

Em resumo - fonologia em línguas de sinais estuda o que?  

 

Grave a sua resposta em até cinco minutos e poste no fórum “Avaliação final turma 2014 e regime 

domiciliar” até 23.55, dia 02/02. 

Não serão avaliadas respostas que ultrapassem 10 minutos.  


