
 
 

Curso Horário* Carga horária Nº alunos 

Língua Brasileira 

de Sinais em 

Pauta 

Encontros por videoconferência e 

aulas assíncronas. 

Encontros agendados com o 

professor Terças-feiras. 19:30 

21:30. 

60 horas 2 TURMAS DE 

30 

ALUNOS 

*Programação prevista, podendo ser alterada conforme interesse e necessidade da instituição. 

 
APRESENTAÇÃO DO CURSO 

  
CURSO DE EXTENSÃO: Língua Brasileira de Sinais em Pauta 
 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
 
EMENTA: 
O curso visa apresentar/discutir aspectos fundamentais desta língua e oferecer momentos de comunicação 
que colaborem para a aprendizagem dela. Por meio de atividades síncronas e assíncronas, será possível 
se familiarizar com a Libras conhecendo Surdos de várias regiões do Brasil por meio dos conteúdos 
disponibilizados por eles nas Redes Sociais e plataforma de Instituições de renome. Esta é uma 
oportunidade para os cursistas adentrarem o universo visual-espacial da língua de sinais dos surdos 
brasileiros. 
 
OBJETIVOS: 
- Estudar aspectos fundamentais da Língua Brasileira de Sinais; 
- Analisar vídeos de Surdos brasileiros e identificar aspectos linguísticos estudados; 
- Produzir materiais em Libras. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- Aspectos linguísticos fundamentais da Língua Brasileira de Sinais; 



- Sinais por campo semântico e em contexto (Alfabeto Manual e Numerais; Parâmetros da Libras; 
Introdução aos Classificadores; Introdução à Formação de Sinais e às Variações Linguísticas; Introdução 
às Classes de Palavras; Introdução aos Verbos). 
 
METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 
O curso contará com 8 encontros online de 2h (contabilizando 16 horas de atividades síncronas), atividades 
de 4 horas (contabilizando 40 horas de atividades assíncronas) e 1 avaliação de 4 horas, totalizando 60 
horas de curso exclusivamente em EAD. 
 
A avaliação será diagnóstica (observando o registro dos conhecimentos prévios dos cursistas), contínua 
(mediante o acompanhamento da execução das atividades, análise do portfólio de registros e da evolução 
dos cursistas com avaliação formal) e cumulativa (somatória, no final do curso), priorizando aspectos 

qualitativos relacionados com o processo de aprendizagem. Avaliação formal (atividade assíncrona): 
contemplará pelo menos um exercício de cada tema listado no conteúdo programático. 
 
Frequência mínima em 75% nos encontros online e realização, com aproveitamento satisfatório, de 70% 
das atividades propostas. 


