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UNIDADE CURRICULAR: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS PERÍODO:  CURRÍCULO: --- 
DOCENTE:  Mariana de Oliveira Ferreira DEPARTAMENTO: DELAC 
PRÉ-REQUISITO: - CO-REQUISITO:  - 

CARGA HORÁRIA 
Carga Horária Total: 72 ha - 66h Carga Horária Prática: - Carga Horária Teórica: 72 ha - 66 h 
GRAU: Licenciatura  ANO: 2020 PERÍODO EMERGENCIAL REMOTO 

EMENTA 
 
Surdez e deficiência auditiva (DA) nas perspectivas clínica e historicocultural. 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 
 
Desconstruir os mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e a comunidade surda. Destacar 
metodologias para a expansão de informações/conhecimento ao sujeito surdo por meio da Língua de Sinais. Fornecer 
conhecimento teórico e prático sobre a comunidade surda e sua língua. Desenvolver atividades que proporcionem contato 
dos estudantes com a comunidade surda, a fim de ampliar o vocabulário na língua de sinais. Motivar os estudantes no 
aprendizado, destacando a importância da língua no ensino para alunos surdos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) de 4 horas e síncronas (Google 
Meet) com carga horária de 2 horas-aula por dividir 1h cada em dois dias da semana, totalizando 72 horas-aula no Período 
Remoto Emergencial (14/09/2020 a 05/12/2020):   
 
1: Fundamentos da Educação dos Surdos, Terminologias básicas e legislação da Libras.  

 
1.1 História da Educação dos Surdos: 

• A definição do termo: História 
• Tipos de Fontes históricas 
• Tipos de Fatores históricos 
• A antiguidade até a idade média 
• A idade moderna até a idade contemporânea 

Século XX até a atualidade 
 

1.2 Mitos da Língua de Sinais.  
 
1.3 A Língua de Sinais: 

• A Língua Brasileira de Sinais 
• Linguagem x Língua 

 
1.4 As terminologias básicas das áreas em: Surdez, Deficiente Auditivo (D.A) e Surdocegueira, a fim de conhecer, 
compreender, aperfeiçoar termos, conceitos e siglas adequadas em relação ao campo a ser estudado. 
 
1.5 Cultura Surda e Identidades Surdas.  
 
 1.6 Aspectos Legal 
 1.6.1Legislações específicas na área de Libras. 
 
1.7 Educação dos surdos e seus diferentes métodos e modalidades: 
1.7.1 Métodos: Oralismo, Comunicação Total, Bilinguismo e Pedagogia Surda.  
1.7.2 Modalidades de Ensino: Educação Inclusiva, Educação bilíngue e Educação Especial. 
 



 
 
Unidade 2:  Noções básicas de gramática da Língua Brasileira de Sinais – Libras: 
 

• Características da língua: Iconicidade e Arbitrariedade, seu uso,etc. 
• Fonética/Fonologia (Variação linguística no uso das línguas de sinais (“pronúncias dos sinais”); consoantes e 

vogais; os diferentes tipos de unidades que compõem os sinais (na língua de sinais) e as palavras (nas línguas 
faladas) e parâmetros da Língua de Sinais).  

• Morfologia (estruturação e formação dos itens lexicais e verbais; tipos de processos morfológicos da língua de 
sinais).  

• Sintaxe (o uso de expressões faciais e organização na estrutura da frase (sintática); Tipos de Frases; Tipos de 
Verbos; Advérbios, Adjetivos e Classificadores;). 

• Semântica ((significado) - Hiperonímia, hiponímia,...) 
• Pragmática ((uso do significado – sentido) -  Sistema Pronominal – Dêixis,...) 
•  

Unidade 3 .Educação dos surdos na formação dos professores, realidade escolar e alteridade: 
 

• Relações de poderes no espaço multicultural da escola para surdos  
• A postura do professor frente ao aluno surdo - posicionamento da escola e dos familiares  
• A representação social da surdez entre o mundo acadêmico e o cotidiano escolar 
• Aprendizagem escolares algumas considerações na perspectiva da pedagogia para surdos. 
• Papel dos tradutores-intérpretes educacionais de Libras–Português em sala de aula, 

a relação entre professor/aluno e outros. 
 

 Unidade 4. Prática em Libras:  
 

• Diálogo e conversação. 
• Gravação de vídeo em Libras.  
• Prática de conversação e contextualização de uso em Libras. 
• Vocabulário básico geral da Libras e específico da área de atuação do curso de graduação. 

 
METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

A unidade curricular será ministrada com diferentes estratégias didáticas, aproximadamente 50% de sua carga horária 
de cada uma forma: 

• Atividades assíncronas (vídeos, textos, fórum questionários, visitas virtuais e dentre outros) disponibilizadas no 
Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e;  

• Atividades síncronas (webaulas) utilizando a plataforma RNP ou plataforma/aplicativo Google Meet ou e/ou 
youtube não listado (ou outra similar caso haja algum problema de natureza técnica) de forma que o professor 
possa ensinar os sinais e observar como que os estudantes os realizam. Os temas serão abordados com: aulas 
expositivas, atividades de reprodução dos sinais; elaboração de frases, pequenos textos utilizando os sinais 
aprendidos, criação de materiais pedagógicos para o ensino dos sinais aprendidos, dentre outras, bem como, 
as atividades de avaliação do conteúdo estudado.  

Assim, os estudantes precisaram acompanhar o conteúdo proposto diretamente com o professor. Serão disponibilizados 
materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático.  

Hórarios das atividades síncronas serão propostas duas opções de horário para participação dos alunos do noturno (das 
21h às 22h) nas quartas-feiras e quintas-feiras. Quando realizar na plataforma RNP ou outra plataforma/aplicativo 
Google Meet da professora (acesso por meio de link informado na sala de aula digital no Portal Didático). 

Em outras datas, às segundas-feiras, durante o período de aulas de cada período, a docente estará à disposição para 
esclarecer dúvidas no chat de modo síncrono nos mesmos horários referidos no item anterior.  

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às terças-feiras às 19h as 20h (turma do noturno), com 
agendamento prévio por parte do discente via e-mail institucional da professora ou  da mensageria do portal didático com 
até 24h úteis de antecedência e do Fórum de Dúvidas criado na sala digital hospedada no Portal Didático, às mensagens 
postadas nestes canais de comunicação. O atendimento se dará pela plataforma/aplicativo RNP ou Google Meet e/ou via 
portal didático. 
  
Para acesso a este ambiente será fornecido uma chave de inscrição para os/as discentes matriculados/as. Disponível em: 
http://www.nead.ufsj.edu.br, campusvirtual@ufsj.edu.br, (32) 3379-5833 | (32) 3379-5831. 
 
Dúvidas sobre o uso do sistema RNP. Manual do usuário disponível em: 
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=118602573#ManualdoUsu%C3%A1riodoserv%20i%C3%A7odeconfer%C
3%AAnciaweb(2020)-_Toc13955245.  
 



Quanto ao navegador da internet, deverá ser utilizado preferencial o Google Chrome.  
 
No caso da disciplina Libras, impreterivelmente, o/a aluno/a deverá instalar o sistema Adobe Flash Player em seu 
computador para visualização dos vídeos em Libras. Dúvidas sobre a instalação do plugin disponível em: 
https://helpx.adobe.com/br/flash-player.html  

AVALIAÇÃO 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
Deve-se observar as orientações conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro 
da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as 
atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por 
infrequência.”  
AVALIAÇÃO 

Considerando que cada disciplina será distribuída 100 (cem) pontos, em números inteiros. Para ser aprovado, o aluno 
deve alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos na soma das notas e 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, 
considerando as atividades síncronas e assíncronas. 

Em caso de não alcance aproveitamento e/ou assiduidade suficientes para a aprovação em determinada disciplina, de 
modo que o insucesso não gere prejuízos ao discente, conforme Art.9º, parágrafo § 4º da Resolução 07/2020. A 
reprovação em UCs por infrequência no período remoto emergencial não será contabilizada para a desvinculação do 
discente. 

 

Ato avaliativo:    
Será conduzida pela prática reflexiva do ato avaliativo visando promover experiências significativas capazes de produzir 
um novo olhar sobre as situações que envolvam avaliação dos alunos do curso. Proporcionar experiências avaliativas 
processuais e contínuas de caráter formativo diagnóstico e global visando promover um redimensionamento do fazer 
diário do estudante do curso de licenciatura.  

A avalição contemplará a participação e envolvimento dos/das alunos/as na realização das atividades propostas, tanto 
na forma síncrona quanto assíncrona, nas discussões e apresentações, e no momento da organização da parte escrita 
dos trabalhos; nas atividades escritas será considerado: a estrutura do texto, a coerência de ideias, o domínio do 
conteúdo, a argumentação crítica do tema, a criatividade e a capacidade de fazer generalizações (extrapolar as 
reflexões para outras áreas do conhecimento), normas técnicas para publicação científica, vocabulário coerente e 
diversificado; entrega e apresentação dos trabalhos dentro do prazo combinado. 

 

Sistemática e instrumentos de avaliação discente: 
a) As atividades práticas em Libras poderão ser realizadas de três formas: nas aulas síncronas, com a mediação da 
professora, por meio de questionários com vídeos em Libras e opções de múltipla escolha em Língua Portuguesa e, 
também, com o envio de vídeos em Libras previamente gravados pelo discente com duração de até 3 minutos. As 
orientações sobre a condução das atividades de sinalização em Libras serão postadas conforme orientação da 
professora que passará as devidas explicações durante as aulas síncronas e assíncronas e também, por meio de 
orientações apresentadas na plataforma Portal Didático.  

b) Datas e horários da avaliação: serão definidos de acordo com o desenvolvimento da disciplina, sendo priorizados os 
horários das atividades síncronas. Estas informações serão disponibilizadas com antecedência para os discentes na 
plataforma Portal Didático.  

c) Critérios para a realização e correção das avaliações: os critérios de avaliação serão definidos de acordo com cada 
atividade avaliativa, seguindo os princípios apresentados nos objetivos gerais e específicos e informados previamente 
para os discentes.  

d) Validação da assiduidade dos discentes: a assiduidade será verificada tanto na realização das atividades assíncronas, 
quanto na participação nas atividades síncronas.  

e) Especificação das formas de envio das avaliações pelos discentes, por meio eletrônico: na plataforma Moodle, de 
acordo com a orientação que constará na apresentação das atividades propostas.  

f) Ao final de cada semana, a professora postará um feedback coletivo no Fórum de Notícias, procurando realizar um 
balanço das atividades realizadas, indicando aos/as alunos/as os principais avanços e dificuldades. Os/as discentes 
também terão um espaço aberto para avaliarem e darem sugestões ao final de cada semana de estudo, na qual serão 
convidados a avaliarem os procedimentos utilizados e sugerir outras formas de trabalho que mais se adeque às suas 
condições de aprendizagem. 
 
Atividades de avaliação e distribuição dos pontos correspondentes: 
 

ATIVIDADES DISCIPLINA LIBRAS (14/09/2020 A 05/12/2020) 



 Atividade
s Descrição Ferramenta Valor 

Semana 1 e 
Semana 2 Módulo 1 

Assistir 2 vídeo-aula por dividir a duração 
1h cada em dois dias da semana Vídeo Aula RNP ou Google Meet x 

Leitura Link PDF Portal Didatico x 
Atividade do texto básico Fórum de discussão 4 pontos 

Leitura complementar Link PDF Portal Didatico x 
Atividade de Leitura complementar  4 pontos 

Assistir vídeo complementar 1  x 
Atividade de vídeo complementar 1 Questionario V ou F 4 pontos 

Atividade suplementar Tarefa com envio de arquivo completo 2 pontos 
Total do Módulo 1 14 pontos 

 

Semana 3 e 
Semana 4 Módulo 2 

Assistir 2 vídeo-aula por dividir a duração 
1h cada em dois dias da semana Vídeo Aula RNP ou Google Meet x 

Leitura 2 Link PDF Portal Didatico x 
Atividade do texto básico Tarefa com envio de arquivo completo 3 pontos 

Diologo 1 Link vídeo x 
Questionário Dialogo 1 Questionario Múltipla escolha 2 pontos 

Assistir vídeo complementar 2  x 

Atividade do video complementar 2 Tarefa com envio de arquivo completo 
com link vídeo 2 pontos 

Envio de Vídeo 1 Tarefa 1 pontos 
Total do Modulo 2 8 pontos 

 

Semana 5 e 
Semana 6 Módulo 3 

Assistir 2 videoaulas por dividir a 
duração 1h cada em dois dias da 

semana 
Vídeo Aula RNP ou Google Meet x 

Leitura 3 Link PDF Portal Didatico  
Atividade do texto básico Questionario Múltipla escolha 3 pontos 

Dialogo 2 Link vídeo x 
Questionário Dialogo 2 Questionário Múltipla escolha 2 pontos 

Assistir vídeo complementar 3   
Atividade do vídeo complementar 3 Tarefa 1 pontos 

Envio de Vídeo 2 Tarefa 2 pontos 
Envio de Vídeo 3 Tarefa 2 pontos 

Total do Modulo 3 10  pontos 
 

Semana 7 e 
Semana 8 Módulo 4 

Assistir 2 videoaulas por dividir a 
duração 1h cada em dois dias da 

semana 
Vídeo Aula RNP ou Google Meet  

Leitura 4 Link PDF Portal Didático x 
Atividade do texto básico Questionário Múltipla escolha 2 pontos 

Dialogo 3 Link Vídeo x 
Questionário Dialogo 3 Questionário Múltipla escolha 2 pontos 

Dialogo 4 Link vídeo x 
Questionário Dialogo 4 Tarefa 2 pontos 

Envio de Vídeo 4 Tarefa 2 pontos 
Envio de Vídeo 5 Tarefa 2 pontos 
Envio de Vídeo 6 Tarefa 2 pontos 

Total do Modulo 4 12  pontos 
 

Semana 9 e 
Semana 10 Módulo 5 

Assistir 2 videoaulas por dividir a 
duração 1h cada em dois dias da 

semana 
Vídeo Aula RNP ou Google Meet x 

Leitura 5 Link PDF Portal Didático x 
Atividade do texto básico Questionário Múltipla escolha 3 pontos 

Dialogo 4 Link vídeo x 
Questionário Dialogo 4 Questionário Múltipla escolha 2 pontos 

Assistir vídeo complementar 4   
Atividade do vídeo complementar 4 Tarefa 2 pontos 

Envio de Vídeo 7 Tarefa 2 pontos 
Envio de Vídeo 8 Tarefa 2 pontos 

Material Pedagógico - Libras Tarefa com envio de arquivo completo 15 pontos 



Total do Modulo 5 26  pontos 
 

Semana 11  Avaliação Final em Libras Questionário Portal Didático com 
horário para realização 20 pontos 

Semana 12  Vídeo Final do todo conteúdo da 
disciplina Tarefa 10 pontos 

 Total de todos módulos 100pontos 
 
Critérios de avaliação:  
1. Para atividades realizadas no Ambiente Virtual de plataforma Portal Didático: desempenho, envolvimento e capacidade 
de coerência nas discussões do conteúdo teórico e prática trabalhado.  

2. Para estudo dirigido: coesão, coerência, fidedignidade com o conteúdo, capacidade de síntese, capacidade de 
compreensão textual, estrutura textual.  

3. Para atividades práticas realizadas no Portal Didático ou em aulas síncronas: capacidade de expressão e 
compreensão dos conteúdos em Libras, e criatividade na elaboração e organização do trabalho.  

4. Avaliação: capacidade na compreensão e no domínio de leitura e expressão em Libras.  

● Para a Apresentação de Trabalho Final: postura, apresentação, coesão e coerência entre os slides, articulação do 
conteúdo pelo grupo, envolvimento do grupo entre si e com o material da apresentação, domínio da Libras.  

● Entrega e apresentação dos trabalhos dentro do prazo combinado.  

* A execução de todos os trabalhos será orientada com o prazo mínimo de 10 dias antes da execução. Antes do prazo 
final do trabalho será disponibilizado um horário de atendimento de orientação aos alunos por meio de agendamento no 
Portal Didático.  

* Todos os trabalhos serão desenvolvidos de forma individual ou em grupos com previsão de entrega dos resultados em 
até 10 dias após a execução. 
 

Avaliação substitutiva: 
A avaliação substitutiva compreenderá toda o conteúdo do período e substituirá a avaliação de menor nota, com valor de 
10,0 (dez). Estará apto a realizar a avaliação substitutiva, o aluno que não estiver reprovado por faltas (infrequência) e 
tiver NF maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis). Conforme previsto na resolução CONEP 012/2018. 
Secção VIII, art. 19. 
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