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Estudo dos fonemas do francês e das regras fonológicas a eles referentes: confronto
com o sistema fonético-fonológico da Língua Portuguesa. A prosódia oracional e seus elementos
de quantidade e entonação. A fonoestilística do Francês. Aplicação prática dos recursos
fonéticos, fonológicos e prosódicos estudados.

EMENTA:

OBJETIVOS:
OBJETIVO GERAL:
• Auxiliar os estudantes a compreender as especificidades fonético-fonológicas da língua francesa,
tendo em vista seu uso adequado tanto na compreensão quanto na produção oral.
CONTEÚDOS:
•
•
•
•
•

Alfabeto fonético internacional.
Fonemas específicos do francês.
Comparações com o sistema fonético do português brasileiro: semelhanças e diferenças.
Entonação.
Variantes e variações fonéticas.

METODOLOGIA:
Leituras teóricas; exposição oral; exercícios de pronúncia; exercícios de transcrição fonética; atividades
de compreensão auditiva; atividades de produção oral.
AVALIAÇÃO:
Conforme Regimento da Ufes (Capítulos VI, VII e VIII), serão aplicadas, no mínimo, duas avaliações no
período letivo (testes, relatórios de trabalhos realizados, provas escritas ou orais, projetos e suas
defesas, monografias, estágios supervisionados e outros trabalhos práticos), com atribuição de notas de
zero (0) a dez (10).
Tendo a média aritmética das avaliações alcançado sete (7,0), o aluno é considerado aprovado, desde
que a frequência seja igual ou superior a 75%. Caso a média aritmética seja inferior a sete (7,0), o aluno
deverá realizar a verificação final. Sendo que, para ser aprovado, além da frequência igual ou superior a
75%, o aluno deverá obter nota igual ou superior a cinco (5,0) na média aritmética entre a média do
semestre e a nota da verificação final.
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