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EMENTA

Surdez e deficiência auditiva (DA) nas perspectivas clínica e histórico-cultural. Cultura surda. Aspectos 
linguísticos e teóricos da LIBRAS. Educação de surdos na formação de professores, realidade escolar e 
alteridade. Papel dos tradutores-intérpretes educacionais de Libras–Português. Legislação específica 
sobre LIBRAS e educação de surdos. Prática em LIBRAS: vocabulário geral e específico da área de 
atuação docente.

OBJETIVOS

● Discutir os mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e à comunidade 
surda.

● Conhecer metodologias para a expansão de informações/conhecimento ao sujeito surdo por 
meio da Língua de Sinais.

● Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à comunidade surda e sua língua.
● Desenvolver atividades que proporcionem contato com a comunidade surda, a fim de ampliar o 

vocabulário na língua de sinais.
● Compreender a importância da língua no ensino para alunos surdos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Fundamento da Educação dos Surdos
- Mitos da Língua de Sinais;
- Histórico da Língua de Sinais no mundo e no Brasil;
- Identidade e Cultura Surda;
- Bilinguismo e Surdez: a evolução dos conceitos no domínio da linguagem.

2 - Aspectos gramaticais da Língua de Sinais I
- O léxico na Língua de Sinais;
- Parâmetros da Língua de Sinais (fonológica);
- Vocabulário Básico;
- Sistema de transcrição;
- Sistema pronominal;
- Tipos de frases;
- Tipos de verbos:
- Adjetivos

3 - Aspectos gramaticais da Língua de Sinais II
- Língua Portuguesa X língua Brasileira de Sinais;
- Tradução Libras – Língua Portuguesa;
- Tradução Língua portuguesa – Libras;
- Variação linguística;



- Iconicidade e Arbitrariedade;
- Estrutura Sintática;
- Classificadores.

4 - Educação dos Surdos na formação dos professores
- Relações de poderes no espaços multiculturais da escola para Surdos;
- A postura do professor na frente ao aluno Surdo;
- O posicionamento da escola e dos familiares;
- A representação social da surdez entre o mundo acadêmico e o cotidiano escolar;
- Aprendizagem escolar algumas considerações na perspectiva da pedagogia para Surdos.

METODOLOGIA DE ENSINO

Tecnologias de acesso: 
- Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ;
 - Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet; 

Atividades síncronas:
- videoconferência (Google Meet); 
- Os temas serão abordados com: atividades de reprodução dos sinais; elaboração de frases, pequenos 
textos utilizando os sinais aprendidos, dentre outras, bem como, as atividades de avaliação do conteúdo 
estudado.
- O link para acesso às aulas será disponibilizado [ESPECIFICAR O MEIO DE DIVULGAÇÃO DO LINK]

Atividades assíncronas:
- Atividades previstas: estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de 
estudo de campo e dinâmicas de grupos, filmes, etc.
-  A professora enviará por e-mail ou portal didático UFSJ todas as atividades.

Atendimento aos estudantes:
Horário de disponibilidade para atendimento e suporte extraclasse:
Agendamento por email: roselylucas@ufsj.edu.br, ou pelo Portal Didático.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Conforme previsto na Resolução que regulamenta o Ensino Emergencial Remoto, será considerado 
frequente o estudante que realizar ao menos 75% das atividades propostas.
O registro da frequência na disciplina será feito por meio do acompanhamento da realização das 
atividades assíncronas. 

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS REMOTOS SÍNCRONOS

SEMANA DIA/MÊS ATIVIDADE E CONTEÚDO

I 13/09 Apresentação, ementa e cronograma

II 20/09 Mitos da Língua de Sinais

III 27/09 Histórico da Língua de Sinais no mundo e no Brasil

IV 04/10 Bilinguismo e Surdez: a evolução dos conceitos no domínio da linguagem

V 06/10 Avaliação 1 - 30 pts

VI 18/10 Aspectos gramaticais da Língua de Sinais I

VII 20/10 Continuação aspecto gramaticais da Língua de Sinais I

VIII 25/10 Aspectos gramaticais da Língua de Sinais II

IX 03/11 Continuação Aspectos gramaticais da Língua de Sinais II

X 17/11 Avaliação 2 - 30 pts

XI 22/11 Educação dos Surdos na formação dos professores

XII 29/11 Continuação Educação dos Surdos na formação dos professores

XIII 06/12 Avaliação final - 40 pts

XIV 13/12 Substitutiva



AVALIAÇÃO
O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ n°04, de 25 de 
março de 2021.

“Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas 
de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não entregar 
75% daquelas atividades será reprovado por infrequência.”.
Todas as avaliações serão assíncronas.

A avaliação será contabilizada da seguinte forma:
Avaliação 1 com valor de 3,0 pontos;
Avaliação 2 com valor de 3,0 pontos;
Avaliação final com valor de 4,0 pontos
Totalizando 10 pontos.

§ 4° É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2a chamada, 
seguindo normas e resoluções vigentes. Nas justificativas aceitas devem constar problemas de ordem 
técnica e situações envolvendo estágios e trabalhos, em caso de atividades com prazos inferiores a 24 
horas.

Será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 
Brasileira. 3.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2001. 2 v.

GESSER, A. Libras: que língua é essa?. São Paulo: Parábola, 2009. 87 p.

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. Porto
Alegre: Artes Médicas, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPOVILLA, Fernando C; CAPOVILLA, Alessandra G. S. Oralismo, comunicação total e bilinguismo na 
educação do surdo. Temas sobre Desenvolvimento, São Paulo: s.n, v.7, n.39, p. 15-22, jul./ago. 1998.

CORRADI, J. A. Mediação do instrutor/professor surdo no aprendizado do aluno surdo em sala de aula. 
Máthesis, Jandaia do Sul: Fafijan, v.10, n.2, p. 103-116, jul./dez. 2009

LACERDA, Cristina B. F. de. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação
dos surdos. Cad. CEDES vol.19 n.46 Campinas Sept. 1998. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000300007

LEIBOVICI, Z. Comunicação total: a comunicação do surdo. Revista do Corpo e da Linguagem, Rio de 
Janeiro: s.n, v.3, n.7, p. 23-28, jul. 1984.

Aprovado pelo Colegiado do Curso em ______/_______/_______

Profa. Rosely Lucas                                               Prof. Rogério Antonio Picoli


