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PLANO DE CURSO 

NOME DO CURSO: Conhecendo a Língua Brasileira de Sinais. 

INSTRUTORES: Alexandre Gonçalves da Silva, Eberson dos Santos Sarmento e Ruan Sousa Diniz 
(Tradutores e Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: On-Line. Plataforma Google Classroom e Google Meet. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: às terças-feiras e quintas-feiras, 
de 10h30 às 12h. De: 21/07 a 20/08. 

ANO: 2020. 
CARGA-HORÁRIA: 20h 

PÚBLICO ALVO 

Força de trabalho da UNIRIO. 

EMENTA 

Reflexões introdutórias sobre o status linguístico da Libras e uso de vocabulário básico voltado a               
situações do dia a dia, por meio de diálogos. Discussões iniciais sobre Comunidades Surdas, surdez e                
profissionais envolvidos na educação de surdos. 

JUSTIFICATIVA 

O Setor de Formação Permanente, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social, com o               
intuito de tornar a Língua Brasileira de Sinais, Libras, cada vez mais difundida, oferece o curso                
Conhecendo a Língua Brasileira de Sinais, com base no Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei               
10.436/2002, garantindo formação continuada e permanente para o força de trabalho da Universidade             
Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO. A presente Lei afirma que no Art. 14. que “as instituições                   
federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à             
informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares             
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à                
superior”. Logo identifica-se a necessidade de capacitar o corpo de colaboradores desta Instituição, para              
permitir que o acesso de pessoas surdas seja responsável e humanizado.  
E ainda vale reforçar a importância, conforme § 1ª, Art. 26, do Decreto 5626/2005, de garantir a difusão                  
da Libras, uma vez que as instituições deverão dispor de, no mínimo, de cinco por cento da sua força de                    
trabalho com capacitação básica em Libras.  

OBJETIVO GERAL  

Capacitar a força de trabalho da Unirio para que todos tenham domínio de vocabulário básico voltado a                 
situações do dia a dia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  



- Desconstruir mitos relacionados à Libras e à comunidade surda; 
- Apresentar, de forma introdutória, aspectos linguísticos da Libras;  
- Adquirir vocabulário básico para comunicação em Libras, por meio de diálogos; 
- Conhecer os profissionais envolvidos na educação de surdos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Aula 1 - 21/07 - (Instrutores Alexandre Silva, Eberson Sarmento e Ruan Diniz ). 
- Conceito de Libras;  
- Como agir diante de uma comunicação com um surdo; 

Aula 2 - 23/07 - (Instrutor Alexandre Silva). 
- Alfabeto manual; 
- Apresentação pessoal; 

Aula 3 - 28/07 - (Instrutor Eberson Sarmento). 
- Saudações; 
- Numerais. 
- Diálogos. 

Aula 4 - 30/07 - (Instrutor Ruan Diniz). 
- Localizando-se na cidade. 
- Diálogos. 

Aula 5 - 04/08 - (Instrutor Alexandre Silva). 
- Advérbios de tempo; 
- Dias da semana, meses e estações do ano. 
- Diálogos. 

Aula 6 - 06/08 - (Instrutor Eberson Sarmento). 
- Horas; 
- Preços e unidades de medida; 
- Diálogos. 

Aula 7 - 11/08 - (Instrutor Ruan Diniz). 
- Alimentação; 
- Diálogos. 

Aula 8 - 13/08 - (Instrutor Alexandre Silva). 
- Coronavírus e companhia, 
- Diálogos. 

Aula 9 - 18/08 - (Instrutor Eberson Sarmento). 
- Ambientes da casa; 
- Móveis e decoração. 
- Diálogos. 

Aula 10 - 20/08 - (Instrutor Ruan Diniz). 
- O que faremos quando a pandemia acabar? 
- Diálogos. 

METODOLOGIA 



Abordagem dialógica. Os temas serão abordados através de interação entre os alunos, debates e              
atividades práticas, com intuito de tornar o aluno parte do conhecimento a ser trabalhado. O processo de                 
produção e compreensão da língua será contínuo e gradual na medida que os alunos aumentam seu                
conhecimento sobre o assunto. Os encontros serão realizados pela plataforma do Google Classroom, por              
isso é fundamental que os alunos tenham acesso ao e-mail institucional. As aulas serão ministradas de                
forma síncrona. As aulas terão duração de uma hora e meia, acrescidas de trinta minutos assíncronos                
para leitura e prática dos conteúdos ministrados no dia. Serão, então, dez encontros com duas horas de                 
duração, totalizando uma carga-horária de vinte horas. 

RECURSOS DIDÁTICOS  

- Dispositivo que tenha capacidade de acessar o Google Classroom; 
- Acesso ao e-mail institucional. 
- Internet banda larga. 

AVALIAÇÃO 

Atividades de produção e compreensão - individuais, em duplas ou grupos - conforme o andamento das                
aulas e a desenvoltura da turma. A avaliação é contínua, de acordo com a temática das aulas e                  
participação efetiva dos discentes nas atividades propostas. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS  

Fará jus ao certificado, o aluno que obtiver 75% de presença nas aulas e média das avaliações acima de                   
7,0. 

BIBLIOGRAFIA 

- GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 
 

- QUADROS, Ronice. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos.              
Porto Alegre. Artes Médicas. 2004. BRASIL.  
 

- Decreto Nº 5.626. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a                  
Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000.                    
Publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2005. 
 

- CAPOVILLA. F.C.; RAPHAEL, W.D.; MAURICIO, A.C.L.. NOVO DEIT-LIBRAS: Dicionário         
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (libras) Baseado em Linguística e             
Neurociências Cognitivas. 2 vol. Editora EDUSP, 2013.  

PROFESSOR/INSTRUTOR  

- Alexandre Gonçalves da Silva: Graduado em Letras-Língua Portuguesa e certificado pelo           
PROLIBRAS (Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Português) UFSC/MEC; 
 

- Eberson dos Santos Sarmento: Graduado em Letras-Libras: Tradução e Interpretação e certificado            
pelo PROLIBRAS (Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Português) UFSC/MEC; 
 

- Ruan Sousa Diniz: Graduado em Letras-Língua Portuguesa e certificado pelo PROLIBRAS           
(Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Português) UFSC/MEC. 

 


