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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Local de realização/campus: IFBA - Campus Santo Antônio de Jesus

Telefone:+55(71) 3221-0394 HOME-PAGE:http://www.santoantonio.ifba.edu.br/  

Título:Curso de Libras intermediário

Eixo Tecnológico:Desenvolvimento Educacional e Social

Linha Temática: Informação e Comunicação

Classificação:Curso FIC – Formação Inicial e Continuada

Carga Horária:160 horas

Escolaridade mínima:

Número de vagas do curso: 30

Frequência da oferta do curso:de acordo com a demanda

Periodicidade das aulas:terças e quintas-feiras

Modalidade da oferta:Presencial

Turno:Vespertino

Investimento:o curso é totalmente gratuito

DADOS DO RESPONSÁVEL

Proponente:William Jônatas Vidal Coutinho

Cargo:Tradutor Intérprete de Libras

Lotação (Setor):Campus de Santo Antônio de Jesus

Telefone:(95) 98101-4765 E-mail:william.jonatas@ifba.edu.br
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2. APRESENTAÇÃO

O presente projeto visa oferecer um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) que possibilite ao
participante  o  conhecimento  necessário  para  a  sua  comunicação  na  Língua  Brasileira  de  Sinais
(Libras).  O curso abordará  a  Libras  em seus aspectos  teóricos  e  práticos,  englobando  a  estrutura
gramatical,  sua  trajetória  histórica sua  importância cultural.  A linha temática norteadora deste projeto é a
Comunicação, visto que o enfoque deste curso é a preparação dos estudantes para a interação com a comunidade
surda. Portanto, serão oferecidas atividades de diálogos e produção visual em Libras ao longo de todo o curso, cujo
objetivo é o desenvolvimento da prática conversacional dos participantes, além do conhecimento teórico e
valorização da Língua Brasileira de Sinais.

As atividades serão realizados presencialmente, de forma que os participantes possam desenvolver
seu aprendizado e colocá-lo em prática. O curso será dividido em cinco disciplinas:

1. Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 60 h
2. Produção Textual 20 h
3. Cultura Surda e Educação de Surdos – 24 h
4. Libras e Tecnologias para sua Comunicação 16 h
5. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 40 h

3. JUSTIFICATIVA

A Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida pela Lei nº 10.436 de abril de 2002, é a língua

oficial da comunidade surda brasileira. 

As políticas de inclusão possibilitaram aos surdos conquistas de direitos importantes, como a interação

em diversos locais: escolas, cinemas, teatros, mercado de trabalho, dentre outros. No entanto, ainda há

muitas  barreiras  para  a  inclusão  efetiva  desses  sujeitos,  que  continuamente  deparam-se  com  o

preconceito e, principalmente, com a falta de conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, por parte

dos ouvintes. 

Dessa forma, faz-se necessário a ampliação da oferta de cursos de Libras, para que toda sociedade

possa obter conhecimento dessa língua e diminuir, assim, as limitações comunicativas existentes entre

o mundo dos ouvintes (pessoas que ouvem e usam uma língua oral)  e os surdos (pessoas que se

comunicam pela língua de sinais). Em consonância com a oferta anterior do curso de Libras Básico

pelo Instituto Federal da Bahia – Campus Santo Antônio de Jesus, o curso de Libras Intermediário dá

continuidade  a  abordagem de  aspectos  linguísticos  da  Libras  e  incentivo  a  interação  de  pessoas

ouvintes com pessoas surdas por meio da língua visual.

4



Portanto, este curso, além de possibilitar o conhecimento de Libras, é uma ação do IFBA, campus de

Santo Antônio de Jesus, para promover o desenvolvimento social do município e região, visto que há

uma demanda de formação na área da comunicação em Libras. 

4. OBJETIVOS DO CURSO

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Libras (nível intermediário) na modalidade presencial

tem como objetivo geral  propiciar  só participante  uma comunicação satisfatória  com o  Surdo na

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), priorizando a elevação do seu conhecimento nesta língua. 

Para tanto, a estrutura curricular dará base para:

a) Capacitar para a comunicação em língua de sinais.

b) Conduzir à compreensão dos fundamentos da educação de surdos.

c) Introduzir  os  fundamentos  da  tradução  e  da  interpretação  aplicados  à  tradução  e  à

interpretação da Libras para o Português e do Português para Libras.

d) Promover o uso da Língua Brasileira de Sinas em nível Intermediário para comunicação e uso

desinibido dos aspectos da língua visual na comunicação com surdos em diversos contextos

interativos. 

5. PÚBLICO ALVO

O curso é gratuito e destinado ao público em geral, a partir dos 15 anos de idade e ensino fundamental

completo. 

6. MATRIZ CURRICULAR

A matriz  curricular  do curso FIC em  Língua Brasileira de Sinais  (Libras)  -  Intermediário,  na

modalidade presencial, está organizada por componentes curriculares em regime modular, com uma

carga horária total de 160 horas.

A hora-aula dos cursos é definida como tendo 60 min h/a (sessenta minutos, hora/aula) de duração.

Os  componentes  curriculares  que  compõem  as  matrizes  são  articulados,  fundamentados  numa

perspectiva  interdisciplinar  e  orientados  pelo  perfil  profissional  de  conclusão,  ensejando  uma

formação técnico humanística.
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O quadro abaixo descreve a matriz curricular do curso e a seguir são apresentadas as ementas.

Ordem Componentes Curriculares Carga Horária Total

1. Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 60 h 60 h

Produção Textual 20 h

Cultura Surda e Educação de Surdos 24 h

2. Libras e tecnologias para sua comunicação 16 h

3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 40 h

CARGA HORÁRIA TOTAL 160 h

7. EMENTÁRIO

Disciplina: Libras Carga horária: 60 h

Ementa: Classificadores: Tipos de classificadores e restrições que se aplicam ao uso dos 
mesmos. Estudos Linguísticos da Libras. Prática conversacional. Introdução a tradução e 
interpretação da língua de sinais.

Bibliografia:

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico
ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001.

FELIPE, Tanya A.  Libras em Contexto: Curso Básico: Livro do Estudante / Tanya A.
Felipe. 8ª. Edição – Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007.

PIZZIO, Aline L.  Língua Brasileira de Sinais III. Florianópolis, 2009. Disponível em:
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/index.html.
Acesso em 05 de jan. 2017

GESSER, Audrei. LIBRAS, que língua é essa?. Crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

QUADROS, Ronice M; KARNOPP, Lodenir B.  Língua de Sinais Brasileira: estudos
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

QUADROS, Ronice M. Língua Brasileira de Sinais II. Florianópolis, 2009. Disponível
em: http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/index.html.
Acesso em 05 de jan. 2017

Disciplina: Produção textual Carga horária: 20 h

Ementa: Noções de linguagem, texto e discurso. Coesão e coerência. Pontuação e
ortografia.  Prática  de leitura  e  de produção de textos.  Gênero textual:  narrativa.
Estratégias de produção textual para a revista. 
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Bibliografia:

KOCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti;  PAVANI, Cínara Ferreira.
Prática Textual: atividades de leitura e escrita. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

KOCH, I. G. Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1989.

KOCH, I. G. Villaça. A coesão textual. 12.ed. São Paulo: Contexto, 1999.

Disciplina: Cultura Surda e 
Educação de Surdos

Carga horária: 24 h

Ementa: Aspectos da Cultura e Educação de Surdos.

Bibliografia:

NAKAGAWA, Hugo Eiji Ibanhes. Culturas Surdas: o que se vê, o que se ouve. Universidade de 
Lisboa, Faculdade de Letras, área de literatura, artes e culturas. Dissertação de Mestrado, 2012.

PERLIN, Gladis. Identidades surdas. In: SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez – um olhar sobre as 
diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005. p. 51-73.

PERLIN, Gladis. O lugar da cultura surda. In: LOPES, Maura Corcini; THOMA, Adriana da 
Silva (Org.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da 
educação. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2004.

STROBEL, Karin Lílian. As imagens do outro sobre a cultura surda. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.

VILHALVA, Shirley. Despertar do Silêncio. Petrópolis: Editora Arara Azul, 
2004.

Disciplina: Libras e tecnologias para sua comunicação Carga horária: 16 h

Ementa: Reprodução de situação comunicativa em Libras, envolvendo os conhecimentos
adquiridos durante o curso. Produção de vídeo. 

Bibliografia:

STUMPF,  Marianne  Rossi.  Educação  de  Surdos  e  Novas  Tecnologias.  Florianopolis:
UFSC, 2010.

STROBEL, Karin Lílian. As imagens do outro sobre a cultura surda. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.

Disciplina: TCC – Trabalho de Conclusão de Curso Carga horária: 40 h
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Ementa:  Reprodução de situação comunicativa em Libras, envolvendo os conhecimentos
adquiridos durante o curso. Produção de vídeo. 

Bibliografia:

CAPOVILLA,  Fernando César;  RAPHAEL,  Walkiria  Duarte.  Dicionário enciclopédico
ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001.

FELIPE, Tanya A.  Libras em Contexto: Curso Básico: Livro do Estudante /  Tanya A.
Felipe. 8ª. Edição – Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007.
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8. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS

Envolvem  as  atividades  didático-pedagógicas,  com  vistas  a  promover  o  desenvolvimento  dos

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a determinadas bases tecnológicas, científicas e

instrumentais.

Tendo-se  como  foco  principal  a  aprendizagem  dos  discentes,  serão  adotados  tantos  quantos

instrumentos  e  técnicas  forem  necessários.  Neste  contexto,  encontra-se  abaixo  uma  síntese  do

conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso:

 Envolver  os alunos na  avaliação de  seu  processo  educativo visando uma

tomada  de  consciência sobre o que sabem e o que precisam  e/ou  desejam

aprender;
 Propor, negociar, planejar e desenvolver projetos envolvendo os alunos e a

equipe docente,  visando não apenas simular o ambiente profissional, mas

também desenvolver habilidades para trabalho em equipe, onde os  resultados

dependem  do comprometimento e dedicação de  todos  e  os  erros  são

transformados em oportunidades ricas de aprendizagem;
 Contextualizar  os conhecimentos, valorizando as experiências dos   alunos e

seus conhecimentos prévios, sem perder de vista a (re)construção dos saberes;
 Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos

de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em

diferentes fontes;
 Respeitar  a  cultura  específica  dos  discentes,  referente  a  seu   pertencimento

social, étnicoracial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural);
 Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (seminários, debates,

atividades em grupo, atividades individuais, projetos  de trabalho, grupos  de

estudos, estudos  dirigidos,  atividades  práticas  e outras) como atividades

avaliativas;
 Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é,

assumir  que qualquer  aprendizado,  assim como qualquer  atividade,  envolve a

mobilização de competências e habilidades referidas a mais de uma disciplina,

exigindo,  assim,  trabalho  integrado dos  professores,  uma vez  que  cada  um é

responsável pela formação integral do aluno;
 Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar as

atividades pedagógicas;
 Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e rearranjos

futuros, em função da melhoria no processo de aprendizagem.
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Nota-se  uma variedade de técnicas,  instrumentos  e  métodos de ensino a  nossa  disposição.  Esse

ecletismo é resultado das diversas teorias pedagógicas adotadas ao longo dos tempos. Diante dessa

diversidade,  os docentes deverão privilegiar metodologias de ensino que reconheçam o professor

como mediador do processo de ensino.

Salienta-se  a  necessidade  dos  docentes  estarem  permanentemente  atentos  ao  comportamento;

concentração; atenção; participação e expressões faciais dos alunos, uma vez que estes são excelentes

parâmetros do processo educacional.

9. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem ultrapassa a perspectiva da mera aplicação de provas e testes para

assumir uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos.  Para tanto,  a

avaliação deve se centrar tanto no processo como no produto.

Quando realizada  durante  o processo ela  tem por  objetivo  informar  ao  professor  e  ao  aluno os

avanços, as dificuldades e possibilitar a ambos a reflexão sobre a eficiência do processo educativo,

possibilitando os ajustes necessários para o alcance dos melhores resultados. Durante o processo

educativo é conveniente que o professor esteja atento à participação efetiva do aluno através da

observação da assiduidade, pontualidade, envolvimento nos trabalhos e discussões.

No produto, várias formas de avaliação poderão se somar, tais como trabalhos individuais e/ou em

grupo;  testes  escritos  e/ou  orais;  demonstração  de  técnicas  em  laboratório;  dramatização;

apresentação de trabalhos; portfólios; seminários; resenhas; autoavaliação, entre outros. Todos estes

instrumentos  são  bons  indicadores  da  aquisição  de  conhecimentos  e  do  desenvolvimento  de

habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se expor e discutir  os mesmos com os

alunos no início de cada módulo

No desenvolvimento  deste  curso,  a  avaliação  do desempenho escolar  será  feita  por  componente

curricular  (podendo  integrar  mais  de  um  componente),  considerando  aspectos  de  assiduidade  e

aproveitamento.

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos escolares. A

mesma será registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio de chamada ou lista

de presença.

O  aproveitamento  escolar  será  avaliado  através  de  acompanhamento  contínuo  e  processual  do

estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas.
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A avaliação docente será feita, pelos alunos, por meio do preenchimento de formulário próprio ao

final de cada disciplina e autoavaliação.

10. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO

O aluno fará jus a certificação de qualificação profissional dos cursos FIC mediante a entrega do

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (vídeo  com  situação  comunicativa  produzida  em  equipe)  e

frequência igual ou superior a 75%. 

11. CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de CONCLUSÃO DO CURSO DE

LIBRAS INTERMEDIÁRIO, com carga horária de160 horas.

12. BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Guia Pronatec

de Cursos FIC. Minas Gerais, MG, 2013. Disponível em: http://pronatec.mec.gov.br/index.php

FENEIS.  Federação  Nacional  de  Educação  e  Integração  dos  surdos.

http://www.feneis.org.br/page/inclusao1.asp

S. M. Access 2010. Editora SENAC SP: São Paulo. 2010.

11

http://www.feneis.org.br/page/inclusao1.asp
http://pronatec.mec.gov.br/index.php

	2. APRESENTAÇÃO

