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EDITAL Nº 002/2017 - NEEL

DIVULGA  OS  PROCEDIMENTOS  DE
MATRÍCULA  PARA  O  CURSO  DE
PRONÚNCIA DO  INGLÊS,  NO  SEMESTRE
2016.2,  PELO  NÚCLEO  DE  ESTUDO  E
ENSINO  DE  LÍNGUAS  (NEEL),  DO
DEPARTAMENTO  DE  LETRAS
ESTRANGEIRAS  (DLE),  DA
UNIVERSIDADE  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  NORTE  (UERN)  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O prof.º Dr. Nilson Roberto Barros da Silva, do Departamento de Letras Estrangeiras da
Faculdade de Letras e Artes (FALA) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
na qualidade de coordenador do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas – NEEL/UERN, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna público os procedimentos de matrícula para o curso de
Pronúncia do Inglês oferecido pelo NEEL, no semestre 2016.2.

1 – DOS INTERESSADOS NO PROCESSO DE MATRÍCULA 

Os interessados em participar do curso de Pronúncia do Inglês oferecido pelo Núcleo de
Estudo e Ensino de Línguas, no semestre 2016.2, podem ser discentes, docentes e funcionários da
UERN ou interessados  da  comunidade externa,  todos  intitulados como público-alvo  do NEEL,
conforme o anexo da resolução  nº 20/2004 –  CONSEPE, que aprova o regulamento interno do
NEEL.  O  curso  será  ofertado  no  Campus Central,  em Mossoró-RN,  respeitando-se  o  número
mínimo e máximo de vagas para a turma, conforme descrito abaixo:

Curso Número mínimo Número máximo

Pronúncia do Inglês 17 alunos 30 alunos
 

2 – DAS MATRÍCULAS 

2.1 Antes de efetuar a matrícula, o interessado deverá conhecer o teor do presente edital, disponível
no site da UERN (www.uern.br) e, também, na secretaria do NEEL somente para consulta.
2.2  A matrícula  implicará  o  conhecimento  das  normas  estabelecidas  neste  edital  e  sua  total
aceitação, não podendo os interessados alegar desconhecimento do seu conteúdo.
2.3 Antes de realizar a matrícula, o interessado deverá efetuar pré-matrícula, preenchendo uma ficha
de  inscrição  na  secretaria  do  Núcleo  de  Estudo  e  Ensino  de  Línguas  –  NEEL,  localizado  na
Faculdade de Letras e Artes – FALA, no  Campus Central da UERN, no período de  01  a 03 de
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fevereiro de 2017,  no horário das 07h30min às 10h30min, das 13h30min às 16h30min e das
19h30min às 21h30min.
2.4 Para que o curso seja efetivamente ofertado, é necessário que pelo menos 17 alunos realizem a
pré-matrícula, no período indicado em 2.3. Somente após a confirmação oficial da oferta do curso
pela coordenação do NEEL, os interessados deverão realizar a matrícula em caráter definitivo. 
2.5 A informação oficial sobre a oferta ou não do curso de Pronúncia do Inglês será divulgada na
secretaria do NEEL no dia 06 de fevereiro de 2017.
2.6 A matrícula deverá ser efetuada presencialmente na secretaria do Núcleo de Estudo e Ensino de
Línguas – NEEL, localizado na Faculdade de Letras e Artes – FALA, no Campus Central da UERN,
no  período  de  08  a  09  de  fevereiro  de  2017,  no  horário  das  07h30min  às  10h30min,  das
13h30min às 16h30min e das 19h30min às 21h30min.
2.7 O valor da inscrição do curso oferecido pelo NEEL é de R$ 170,00 (Cento e setenta reais) para
todos os interessados. Esse valor somente deverá ser pago no período de matrícula.
2.8 Os interessados deverão trazer obrigatoriamente uma foto 3x4 recente, documento oficial de
identidade, CPF e o comprovante original de depósito com identificação do nome do interessado ou
transferência bancária.
2.9 Não será aceita matrícula condicional, realizada fora dos prazos oficiais divulgados por este
edital, via postal, fax ou correio eletrônico, nem sem a entrega de toda a documentação exigida.
2.10 O depósito somente poderá ser realizado por transferência bancária ou diretamente no caixa
(que não é o caixa eletrônico).  Não serão aceitos depósitos realizados através de envelope. No
caso de depósito, recomenda-se que seja realizado com um funcionário do banco, em um dos caixas
internos da agência. No comprovante de depósito deverá constar o NOME DO DEPOSITANTE.

DADOS BANCÁRIOS PARA O DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
CNPJ: 21.212.556/0001-11
Caixa Econômica Federal

Agência: 2380 
Operação: 003

Conta corrente: 3020-9
FAVORECIDO: FUNCITERN – NEEL

2.11 O pagamento por transferência bancária ou depósito identificado só poderá ser realizado no
período de 07 a 09 de fevereiro de 2017.
2.12 Depósitos ou transferências bancárias realizadas fora dos prazos estabelecidos neste edital não
são de responsabilidade do NEEL. As datas oficiais e reconhecidas para todo processo de matrícula
são as divulgadas por meio do presente edital.
2.13 Se o interessado se sentir prejudicado financeiramente ao que se refere no subitem anterior,
deverá preencher um requerimento dirigido à coordenação do NEEL para que se resolva o caso.
Não haverá, entretanto, garantia de matrícula após a análise da situação apresentada.
2.14 Não haverá concessão de bolsas para o curso do NEEL no semestre 2016.2.  
2.15  Se  o  interessado  não  puder  comparecer  para  a  realização  da  matrícula,  poderá  se  fazer
representar por procurador, desde que esse esteja munido de instrumento particular de procuração
que permita  a  realização da  matrícula,  acompanhado do documento  oficial  de  identificação do
procurador, para arquivamento no cadastro do aluno.

3 – DOS FATOS APÓS A MATRÍCULA

3.1 O aluno,  ao se matricular  no NEEL, concorda que apresenta as condições necessárias para
assistir às aulas até o final do curso.
3.2 NÃO HAVERÁ REEMBOLSO do valor da matrícula.
3.3 O Requerimento de segunda chamada deverá ser  preenchido na secretaria do NEEL no prazo



máximo de três dias úteis após a aplicação da prova.
3.4 O requerimento de segunda chamada estará sujeito a indeferimento caso o aluno não apresente
atestado médico, realize a solicitação fora do prazo determinado ou não apresente documentação
que comprove sua impossibilidade de realizar a prova.
3.5 As provas de reposição serão realizadas em uma única data previamente marcada pelo professor.
Caso o aluno não compareça, ficará com nota zero.
3.6 Ao final do curso será emitido certificado de conclusão. O prazo de entrega dos certificados é de
até 30 dias após o término do curso.
3.7 Ao se inscrever no curso no período da pré-matrícula, o aluno deverá estar ciente de que há a
possibilidade de que a turma não se forme por não apresentar o número mínimo de alunos.

4 – DO CURSO

4.1 O curso de Pronúncia do Inglês ocorrerá às terças-feiras, no horário das 18h50min às 22h20min.
4.2 O curso de Pronúncia do Inglês terá carga horária total de 60h/a.
4.3 O certificado de conclusão do curso somente será emitido aos alunos que atingirem média final
igual ou superior a 7.0 (sete).
4.4 O aluno que faltar 25% da carga horária estará automaticamente reprovado. 

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 As aulas do curso iniciarão no dia 14 de fevereiro de 2017.
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas
da UERN, nos horários de funcionamento do NEEL.

 
Mossoró – RN, 18 de janeiro de 2017.

                                             _____________________________________
Prof. Dr. Nilson Roberto Barros da Silva

Coordenador do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas – NEEL/DLE/FALA

Portaria nº 0466/2016 – GR/UERN
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ANEXO I 

CALENDÁRIO

Tabela 1 

DATA MÊS Horário* ATIVIDADES

01 a 03 Fevereiro A, B e C Período de pré-matrícula

06 Fevereiro B Divulgação da informação oficial sobre a oferta ou não
do curso

08 e 09 Fevereiro A, B e C Período de matrícula

14 Fevereiro - Início das aulas

Horários:*

A – 07h30min às 10h30min
B – 13h30min às 16h30min
C – 19h30min às 21h30min
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ANEXO II

PROGRAMA GERAL DO CURSO

I IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: Curso de Pronúncia do Inglês Carga Horária: 60 h/a
Professor: Dr. Clerton Luiz Felix Barboza
Público-alvo: alunos interesados em melhorar a prónuncia do inglês, de qualquer nível           
Turma: única      Turno: Noturno/Terças-feiras Ano/Semestre: 2016.2

II EMENTA

Estudo dos aspectos segmentais e suprasegmentais da fonologia da língua inglesa.

III OBJETIVOS

Abordar o conhecimento básico acerca da fonética e fonologia do português brasileiro e do inglês, 
enfatizando o percurso de apropriação da fonologia do inglês por aprendizes brasileiros.

IV CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aula  1  (14/02/17) –  Apresentação  do  programa  da  disciplina;  apresentação  dos  materiais
disponibilizados; leitura/discussão do capítulo de Introdução e de Noções Gerais sobre a Estrutura
Sonora (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 21-34). 
Aula 2 (21/02/17) – vogal anterior alta [iː], vogal anterior alta [ɪ]; consoante aproximante anterior
alta [j] (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 37-55).
Aula 3 (21/03/17) – consoantes fricativas lábio-dentais [f, v] e alveolares [s, z]; vogais baixa e
média-baixa [aː, æ]; (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 56-73).
Aula 4 (28/03/17) – consoante retroflexa/aproximante alveolar [r]; consoante fricativa glotal [h];
vogal média-baixa [ɛ]; (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 74-90).
Aula 5 (04/04/17) – 1ª Avaliação Oral & Escrita
Aula 6 (11/04/17) – consoantes oclusivas bilabiais [p, b] e velares [k, ɡ];  consoantes oclusivas
alveolares [t, d]; (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 91-110).
Aula  7  (18/04/17) –  vogais  médias-baixas  posteriores  [ɔː,  ɔ];  vogais  altas  posteriores  [uː,  ʊ];
consoantes fricativas interdentais [θ, ð] (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 111-130).
Aula 8 (25/04/17) – consoantes fricativas alveopalatais [ʃ, ʒ]; consoantes africadas [tʃ, dʒ]; ditongos
decrescentes [aɪ, eɪ, ɔɪ] (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 131-148); 
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Aula 9 (02/05/17) – Os ditongos decrescentes [aʊ, oʊ]; lateral alveolar [l]; consoante aproximante
posterior [w] (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 146-168).
Aula 10 (09/05/17) – 2ª Avaliação Oral & Escrita 
Aula 11 (16/05/17) – vogal média-baixa central [ʌ]; vogal alta central [ɜː] (CRISTÓFARO-SILVA,
2012, p. 169-176).
Aula 12 (23/05/17) – consoantes bilabiais nasais [m, n]; consoante velar nasal [ŋ] (CRISTÓFARO-
SILVA, 2012, p. 177-196).
Aula 13 (30/05/17) – vogal média-alta central schwa [ə]; ditongos decrescentes não-róticos [ɪə, ɛə,
ʊə] (CRISTÓFARO-SILVA, 2012, p. 196-208).
Aula 14 (06/06/17) – palavras funcionais e de conteúdo (ORION, 1997, p. 40-51).
Aula 15 (13/06/17) – 3ª Avaliação Oral & Escrita

V METODOLOGIA

Aulas expositivas/práticas;
Leituras/discussões/apresentações de textos teóricos;
Prática orientada em sala de aula.

VI AVALIAÇÃO

PREVISÃO DAS AVALIAÇÕES: 
1ª avaliação: 04/04/17
2ª avaliação: 09/05/17
3ª avaliação: 13/06/17
METODOLOGIA DAS AVALIAÇÕES: 
Presença em sala = 3,0
Avaliação escrita = 3,5
Avaliação oral = 3,5

VII BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica:
CRISTÓFARO-SILVA, Thaïs. Pronúncia do inglês: para falantes do português brasileiro. São 
Paulo: Contexto, 2012.
ORION, Gertrude F. Pronouncing American English: sounds, stress and intonation. 2nd. Ed. New 
York: Heinle & Heinle, 1997. 
GODOY, S.M.; GONTOW,C.; MARCELINO, M. English pronunciation for Brazilians: the 
sounds of American English. São Paulo: Disal, 2006.
GRANT, L. Well said: pronunciation for clear communication. 2nd ed. Boston: Thomson, 2000.
MILLER, S.F. Targeting pronunciation: communicating clearly in English. 2nd ed. New York: 
Houghton Mifflin Company, 2006.

Sites interessantes:
www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics (melhor site de pronúncia do inglês)
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.uiowa.uirf.soundsofspeech  (app do melhor site 
de pronúncia – pago R$ 8,00)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nasal_velar
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_posterior_semiaberta_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1


www.fonologia.org (melhor site de pronúncia do português)
http://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/ (máquina de escrever usando o IPA)
https://vle.shef.ac.uk/bbcswebdav/courses/ELL207.B.113243/LearningIPA/FlashIPA/index.html 
(Alfabeto Fonético Internacional interativo, com áudio e vídeo)
www.praat.org (programa grátis para análise acústica)
www.sk.com.br (bom site de pronúncia do inglês para brasileiros)
http://www.macmillaneducationapps.com/soundspron (sounds the pronunciation app) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoardingsinc.pronunroid&hl=pt_BR (pronunroid
– excelente app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.unik.phonemic (phonemic chart)

Bibliografia complementar/Livros-textos e áudios disponibilizados em DVD/internet:
COOK, ANN. American accent training. Schaumburg: Matrix Press, 2001.
GILBERT, Judy B. Clear speech: pronunciation and listening comprehension in north American 
English. Cambridge: CUP, 2005.
HANCOCK, Mark. Pronunciation in use: intermediate. Cambridge: CUP, 2003.
HEWINGS, Martin. Pronunciation in use: advanced. Cambridge: CUP, 2007. 
MARKS, Jonathan. Pronunciation in use: elementary. Cambridge: CUP, 2007.
ORION, Gertrude F. Pronouncing American English: sounds, stress and intonation. 2nd. Ed. New 
York: Heinle & Heinle, 1997. 
ROACH, Peter. English phonetics and phonology: a practical course. 3. ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002.
BROWNMAN, H. D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd 
ed. New York: Logman 2001.
HANCOCK, M. Pronunciation games. Cambridge: CUP, 1995.
KENYON, J.S.; KNOTT, T.A.; A pronunciation dictionary of American English. 2nd ed. 
Springfield: Merrieam-Webster, 1953.
WELLS, J.C. Longman pronunciation dictionary. London: Longman, 2000.

Filmes recomendados: 

PYGMALION. Direção: Anthony Asquith; Leslie Howard. Produção: Gabriel Pascal. Intérpretes: 
Leslie Howard; Wendy Hiller. Londres: Gabriel Pascal Productions, 1938. 1 arquivo mp4 (93 min.)
MY FAIR lady. Direção: George Cukor. Produção: Jack L. Warner. Intérpretes: Audrey Hepburn; 
Rex Harrison. Los Angeles: Warner Bros.,1964. 1 arquivo mkv (170 min).
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