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No período de 09 a 13 de abril de 2007, a Faculdade de Letras da PUCRS
sediou o III Seminário Internacional de Fonologia, que contou com a presença
de pesquisadores de diferentes universidades do País.
A conferências ministradas por Yonne Leite (UFRJ/Museu Nacional),
Leo Wetzels (Laboratoire de Phonétique et Phonologie, CNRS/Paris III
Sorbonne-Nouvelle & Vrije Universiteit Amsterdam), Ben Hermans (Meertens
Institute), Marina Nespor (Universita di Ferrara) e John

McCarthy

(Massachussets University) seguiram-se mesas-redondas e comunicações, cujos
tópicos centralizadores foram Teoria e Análise Fonológica, Fonologia Histórica,
Aquisição da Linguagem, Línguas Indígenas e Variação.
Após o Seminário, os cursos Prosodic Phonology and Acquisition,
ministrado por Marina Nespor (Universita di Ferrara), e Fundamentals of
Optimality Theory, ministrado por John McCarthy (Massachussets University),
encerraram a semana de estudos.
Para publicação nesta edição especial da ReVEL foram selecionados os
seguintes trabalhos apresentados em sessões de comunicação:
Eneida de Goes Leal faz um estudo de sândi externo concernente ao
apagamento de uma sílaba, com fundamentos na Geometria de Traços.
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Bruno Cavalcanti Lima analisa o fenômeno da hipocorização com
reduplicação à direita, como em Dedé por André, por exemplo, com base na
Teoria da Correspondência (Teoria da Otimidade).
Juliene Lopes R. Pedrosa e Dermeval da Hora dedicam-se ao estudo
sobre a fricativa coronal em coda medial e final na fala paraibana à luz da Teoria
da Otimidade.
Fernanda Oliveira Araújo apresenta uma análise acústica de segmentos
vocálicos orais da língua Karo.
Lisiane Buchholz Pires estuda a variação das oclusivas dentais na
comunidade de São Borja, Rio Grande do Sul.
Luizete Guimarães Barros faz considerações em torno do papel da
sonoridade na rima de um compositor popular brasileiro.
Cláudia Tiemi Sakamoto e Marcos Luiz Wiedemer analisam a fala de
indivíduos com fissura labiopalatina operada, com o propósito de estudar
desordens da fala desses sujeitos.
Letícia Bello Staudt e Cátia de Azevedo Fronza apresentam suas reflexões
sobre a aquisição do onset complexo via Teoria da Otimidade.
Cristiane Lazzarotto, também com fundamentos na Teoria da Otimidade,
detém-se em estágios de aquisição em indivíduo com desvio fonológico.
Magliane de Marco estuda a sílaba no processo de aquisição do inglês
como língua estrangeira à luz da Teoria da Otimidade.
Susie Enke Ilha faz considerações em torno de processos fonológicos na
aquisição da escrita.
Denise Nauderer Hogetop, Marivone Faturi Vacari, Tatiana Keller e
Regina Ritter Lamprecht analisam a degeminação na fala de crianças de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, no âmbito da fonética e da fonologia.
Ana Paula Nobre da Cunha e Ana Ruth Moresco Miranda dedicam-se ao
estudo da hipossegmentação no processo de aquisição da escrita.
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