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EMENTA
Estudos intermediários de fonologia da língua inglesa, focalizando aspectos segmentais e suprasegmentais da fala: acentuação, ritmo, entoação e aspectos da fala concatenada.
PROGRAMA
a) Prática de elementos de pronúncia que fazem diferença para a habilidade em entender
a fala de outros , e também para se fazerem entender quando da produção oral.
b) Prática intensiva de ritmo, melodia,entoação/ acentuação de palavras em sentenças e
parágrafos da língua inglesa.
c) Prática de transcrição fonêmica.
OBJETIVO GERAL
Este é um curso para os alunos com que queiram melhorar a sua pronúncia de língua inglesa,
a nível intermediário no início do semestre e a nível pós-intermediário no final do semestre, e
que queiram sentir-se mais confiantes na habil]dade de falar em língua inglesa.
OBJETIVO ESPECIFICO
Ao final do curso de Fonologia de Língua Inglesa I, os alunos deverão ser capazes de se
comunicar na língua inglesa, em estágio pós-intermediário, sem problemas de produção dos
aspectos segmentais e supra-segmentais da fala ..
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PROCEDIMENTOS DIDATICOS
Utilização de manuais didáticos, tapes e cds que contenham "feedback " para apoio
dos alunos no desenvolvimento de diferentes níveis de formalidade da fala da língua
inglesa -nível intermediário no início do semestre e intermediário pós-intermediário
no final do semestre, com ênfase especial na produção dos elementos segmentais e
supra-segmentais da fala.
Utilização de exercícios de transcrição fonética .

FORMAS DE AV ALIAÇAO
Duas provas por bimestre (peso 60): a) prova de produção oral, , na qual os alunos
serão avaliados nos aspectos de compreensão, de pronúncia, de sintaxe e morfologia,
de vocabulário e fluência,
Duas provas por bimestre ( peso 20) prova de compreensão oral - listening
comprehension e atividades de fonética e fonologia.
Atividades diversas (peso 20). Os alunos devem dedicar 2 horas por semana extra
sala de aula, produzindo gravações dos conteúdos trabalhados em sala de aula e
apresentando um CO/tape para a professora quinzenalmente.
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