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O estudo das Línguas Modernas e a História e a pesquisa da Lingüística tem se 
avançado com valor positivo nos Cursos de Letras nas Universidades. Para os 
estudos de Línguas estrangeiras o laboratório é fundamental como instrumento e 
dialogia das aplicações práticas e teóricas. Na região amazônica, os estudos 
lingüísticos são imprescindíveis para o conhecimento da cultura, da linguagem e 
da identidade ainda desconhecidos e o laboratório serve como um avanço no 
caminho da epistemologia da região, pois o município de Tefé acolhe várias 
cidades menores do seu entorno por estar no centro desta grande bacia 
amazônica. 
   Este laboratório e o material solicitado servirão para os estudos lingüísticos 
dos alunos de graduação e pós-graduação do Curso de Letras nas atividades 
aplicadas e de pesquisa. 
 

          

 
 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto é reivindicação para se equipar um laboratório a fim de suprir a 
necessidade de se intensificar os estudos lingüísticos, fonéticos e fonológicos  e 
no  ensino de línguas modernas e indígenas, pois  é uma ferramenta básica nas 
grandes pesquisas para o desenvolvimento do conhecimento. Um Laboratório 
de Línguas traz um benefício além do bibliográfico e da extensão na medida em 

que concorre como uma ferramenta indispensável para se analisar os diversos 
fenômenos da linguagem humana e o Curso de Letras poderá se enriquecer 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver aulas práticas para o processo ensino-aprendizagem dos alunos de 
Letras, no uso desse material em prática, numa formação mais dialética e ainda 
mais consistente com o uso desse espaço laboratorial tanto aspecto de 
aprendizagem quanto em experimentos de Fonética e Fonologia. 
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 Promover aulas práticas. 

 Dinamizar o ensino de língua estrangeira de forma instrumental 

 Discutir valores linguísticos - o homem e o espaço - nos textos através da 
audiologia. 

 Promover reflexões e debates pela veia linguística. 

 Promover união intelectual de professores e outros acadêmicos para reflexão 
sobre nosso espaço a partir da Literatura.  

 Desenvolver apresentação recitais poéticos. 

 Visitar comunidades tradicionais, gravar e entrevistar moradores 

Montar um ambiente e de estudos de sons: fonética e fonologia. 

 
 

      

MATERIAL PERMANENTE 

itens Nº de Dias Quantidade 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

01 sala 4 x 7m        01   

módulos individuais de alunos com 

entradas para headfones e sáidas 

para gravação de áudio em pen-drive 

( mp3) 

 30      

Headfones  30    

Central de controle para 
monitoramento interligada aos 
headfones  

 01   

Livros diversificados de Literatura 
amazonense 

 50   

Novíssimas gramáticas da Língua 
Portuguesa 

 10   

Dicionário de sinônimos e 
antônimos 

 10   

Microfones sem fio para recitais  04   

Mini gravadores para entrevista  03   

     

 

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESA 

Valor Total do 
Projeto 

Valor Captado com 
Parcerias 

Valor Solicitado à Universidade 
do Estado do Amazonas 
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AM AZ ON ASAssinatura do Professor 
Responsável pelo Projeto 

Assinatura do Proponente 

Manoel Domingos de Castro Oliveira 

LETRAS UEA /CEST/TEFÉ 
Wilson Guilherme Acácio 

 

Local e Data 

Tefé, 15 de abril de 2009. 

 

 

 

 

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

Nome do Projeto: 
    LABORATÓRIO DE LÍNGUAS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSO DE 
LETRAS 

 

Proponente / Responsável: 
WILSON GUILHERME ACÁCIO 

 

Da autenticidade das Informações. 

As informações aqui prestadas, tanto no Projeto com em seus anexos, são de 
minha inteira responsabilidade e podem, a qualquer momento, ser comprovada. 
Estou ciente de que, caso o apoio ao Projeto se concretize, estarei obrigado a 
fazer constar o apoio do Governo e da Universidade do Estado do Amazonas, 
nas peças promocionais, no produto final ou serviços, na forma em que for 
usada: 

Prof. Responsável pelo projeto: Manoel Domingos de Castro Oliveira 

 

 
  

 

 

 

 

 


