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NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA
AULAS DE EXERCÍCIO
AULAS DE
OUTRA
LABORATÓRIO
-

EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Ementa: A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. Sinais básicos na
conversação

OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
•
•
•
•
•
•

Compreender a Libras como primeira língua do surdo com aspectos gramaticais, sociais e culturais da
comunidade surda.
Conhecer os diversos profissionais envolvidos na educação de surdos – intérpretes, professores bilíngues,
professores e instrutores de LIBRAS
Perceber a importância da LIBRAS para a inclusão do surdo na escola e na sociedade
Conhecer a legislação específica que trata da inclusão dos surdos no sistema educacional.
Identificar as diferentes correntes teóricas e metodológicas da educação de surdos
Desenvolver um vocabulário mínimo / inicial da LIBRAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades)
UNIDADE I
• Vocabulário – alfabeto manual e números
• Aspectos históricos, sociais e culturais das comunidades surdas
• História das práticas educacionais e clínicas dispensada aos surdos e principais correntes teóricometodológicas
• Vocabulário – dias da semana, meses do ano e cumprimentos,
• Libras como primeira língua do sujeito surdo e aquisição da linguagem
•
•
•
•
•
•

UNIDADE II
Vocabulário – advérbios de lugar, tempo, modo e pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos
Aspectos gramaticais das Línguas de Sinais
Fonética e Fonologia da LIBRAS
Vocabulário – verbos direcionais e não direcionais
Contextualizando a LIBRAS através da prática: diálogos, uso cotidiano, acessibilidade

UNIDADE III
• Vocabulário – substantivos e adjetivos
• Os profissionais envolvidos na educação de surdos – professores bilíngues, professores e instrutores de
LIBRAS, intérpretes, guias-intérpretes.
• Vocabulário – substantivos e adjetivos
• Aspectos atuais da educação de surdos presente nas escolas: um panorama geral
• Algumas possibilidades de práticas cotidianas que possam auxiliar a aprendizagem dos alunos surdos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Seguirá as normas de 75% de frequência e mais:
a) Duas provas práticas de LIBRAS – em duplas ou trios . Cada uma valendo 10,0 pontos
A prova prática de LIBRAS consiste em apresentação e desenvolvimento de um diálogo e perguntas feitas
pela professora a dupla ou trio.
b) Realização de um trabalho em grupo a ser elaborado ao longo do curso. O trabalho terá o valor de 10,0
pontos.
A somatória das notas das duas provas, mais a nota do trabalho dividida por 03 (três) corresponderá à
Média Final, ou seja:
2 provas práticas + trabalho / 3 = média final
APROVAÇÃO (Número dos respectivos documentos – a ser preenchido pela secretaria do departamento)
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