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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
\

Código Nome da disciplina / Fase
Ne de horas-aula

semanais (teóricas

FON 7208 Módulo Vl: Introdução ao estudo da
Fonoaudiologia ll / 2' fase

11. HORÁRIO
Turma teórica
3101 002 Aline Vassoler/ Ana Carolina Ghirard
4133002 Stephan Paul

111. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) no lo semestre de 2018
Prof.' Ana Carolina de Assis Moura Ghirardi(professor responsável
Prof. Stephan Pau
Prof.' Aline Vassoler

IV. PRE-REQUISITO(S
Nome da disciplinaCódigo

Não há pré-requisitos para esta disciplina

V.CURSO(S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Curso de Graduação em Fonoaudiologia

VI. EMENTA
Fundamentos teóricos de Acústica e Psicoacústica. Bases de Fonética Acústica. Transcrição fonética e
fonológica. Descrição acústico-articulatória da produção de segmentos vocálicos e consonantais
Processos e regras fonológicas no desenvolvimento normal

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Refletirsobre a produção e percepção de fala e a percepção de outros sinais sonoros, a partir dos
fundamentos da física acústica e da fonética articulatória, bem como os fenómenos físicos no contexto
da fonoaudlologia

Objetivos Específicos
. Descrever as especificidades da fonética e da fonologia e sua contribuição para a Fonoaudiologia
. Conhecer o inventário fonético e fonológico do Português Brasileiros.
. Diferenciar transcrições fonéticas e fonológicas, tanto em relação ao uso quanto às técnicas

Transcrever o Português Brasileiro, fonética e fonologicamente
. Identificar fonemas, alofones e arquifonemas
. Analisar processos fonológicos básicos do Português Brasileiro, presentes na fala norma
. Definir variação linguística. sua relação com processos fonológicos e suas impjicgçêqgpq11gg



Fonoaudiologia
. Relacionar os segmentos de fala do Português Brasileiro: o som produzido, seus mecanismos de

articulação e seu comportamento acústico
. . Introduzir e compreender os fenómenos físicos básicos do som, da audição e da fonação
. Contextualizar a física acústica no âmbito da fonoaudiologia, no que concerne audição, fonação.

equipamentos e procedimentos da prática profissional do fonoaudiólogo
. Descrever, com base em princípios físicos, o funcio0amçnto do aparelho fonador e auditivo

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas serão teóricas, por meio de exposições dialogadas, com base em leituras de textosl também
serão realizados exercícios teórico-práticos em grupos e individuais. Para tanto, serão utilizados
recursos didáticos como projetor multimídia. quadro branco, internet, livros técnicos, revistas, programa

e materiais de áudioPRAAT (obtido livremente a partir do . site do programa: www.praat.orq

Unidade

Unidade l:
Fonética e
Fonologia
aplicadas à
Fonoaudiologia



/

(segmentos de fala) selecionados pelo docente e/ou gravados pelos alunos.
O módulo também terá apoio na Plataforma Moodle UFSC Presencial (www.moodle.ufsc.br)

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
a) Avaliação nas unidades:
. Unidade 1: nota com peso 3,5 na avaliação do módulo, decorrente da média ponderada de duas
atividades avaliativas:

- ,4f/vfdade ava//af/va -- Fonéf/ca (prime/ra ava//açãoJ: Trata-se de uma lista de questões avaliativas
a serem respondidas fora de sala de. aula e entregues no dia estipulado. Tais questões
contemplarão, sobretudo, a área de FONETICA (com foco na articulação), e outros prontos que a
professora queira focalizar. As questões cuja resposta seja exatamente igual, configurando plágio,
será atribuída nota zero.

Obsemação; as atividades entregues após as datas estipuladas passarão a valer, no máximo, 7,0
pontos, ou seja, 70% da respectiva nota.

- Atividade avaliativa 2 - Fonética e Fonologia (terceira avaliação): prova com exerc\elos teor\co-
práticos que integram Fonética e Fonologia, realizada individualmente e sem consulta. em sala de
aula

e Unidades ll e 111: Duas provas parciais envolvendo os conteúdos das Unidades ll e 111, rsegunda
e quarta ava//anões,l que compõem a nota das respectivas unidades (a nota das unidades ll e lll
será composta pela média das duas provas parciais, que terá peso 3,5 na nota final do módulo)

b) Avaliação Integrada:
- Uma Prova Integrada Final Íqu/nfa ava//anão), envolvendo conteúdos das três unidades, que
compõe a nota do módulo, com peso 3,0.

c) Composição da nota final do módulo:
Unidade l
la avaliação -- Atividade Avaliativa -- Fonética (unidade 1) -- peso 4,0
3' avaliação Unidade 1 -- Fonética e Fonologia (unidade l)
- peso 6,0

A média ponderada
das 2 avaliações da
unidade l irá gerar a
NOTA l (peso 3,5)

Unidades ll e lll
2' avaliação -- Prova Parcial l
4' avaliação -- Prova Parcial ll t

A média das 2
avaliações das unidades
11 e lll Irá gerar a NOTA
2 (peso 3,5)

5a avaliação Prova Integrada Final (unidades 1, 11, e lll) NOTA 3 (peso 3)

A nota FINAL do módulo será calculada de acordo com a seguinte fórmula

Nota l x 3,5) + (Nota 2 x 3,5) + (Nota 3 x 3,0
10

A chamada será realizada no início e no final de cada período de duas (2) horas/aula

Os alunos que faltarem às provas teóricas deverão procurar a secretaria para solicitar segunda chamada dentro
de 3 dias úteis, conforme a Legislação vigente na UFSC (Resolução 017/cUn/97). Sendo o pedido défe.rido. a
prova será realizada no dla agendado pela coordenação do módulo.

A avaliação do rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na UFSC (Resolução
r )l //r'l in/q /

XI.. NOVA AVALIA

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações entre 3,0 (três vírgula zero) e
5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre de acordo com a

io01 7/CU n/9io vigente da UFSC (ResoluLegisla



Data

31 /07/1 8
(terça-feira)

01 /08/1 8
(quarta-feira)

07/08/1 8
(terça-feira)

08/08/201 8
(quarta-feira)

1 4/08/1 8

(terça-feira)

1 5/08/201 8
(quarta-feira)

21 /08/201 8
(terça-feira)



25/09/201 8
(terça-feira)

26/09/201 8
(quarta-feira)

02/1 0/201 8
(terça-feira)

03/1 0/201 8

(quarta-feira)

09/1 0/201 8

(terça-feira)

1 0/1 0/201 8

(quarta-feira)

1 6/1 0/201 8

(terça-feira)

1 7/1 0/201 8
(quarta-feira)



Stephan Pau
Ana Carolina Ghirard
Aline Vassoler

21/1 1 /201 8
(quarta-feiras
27/1 1 /201 8
terça-feira)

Quinta avaliação
Prova integrada Final do módulo

Provas de Segunda Chamada / Avaliação Discente
do módulo

Ana Carolina Ghirard
Aline Vassoler

28/1 1 /201 8
quarta-feira) Nova avaliação (recuperação) / provas de

Segunda Chamada

Stephan Pau
Ana Carolina Ghirardi
Aline Vassoler
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