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Desenvolvimento de práticas de compreensão e produção em Libras por meio do uso de 
estruturas e funções comunicativas em nível pré-intermediário. Introdução ao sistema 
sintático da Libras. Escrita de sinais.  

1 Objetivo Geral: 
Compreender e produzir estórias e narrativas em Libras destacando a consciência da 
estrutura sintática desta língua durante as produções e emissões da mesma durante 
comunicações e interações entre usuários da libras e entre colegas em nível pré-
intermediário. 
1.1 Objetivos Específicos:  
1.1.1 Introduzir sistema sintático da Libras a partir de propostas discursivas de produção 
e emissão em Libras; 
1.1.2Compreender e produzir textos narrativos a partir do uso da Libras em nível pré-
intermediário e desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras 
durante as produções e percepções numa comunicação com parceiros sinalizantes 
(colegas de sala via remota/plataforma zoom). 
1.1.3 Aprimorar a prática de produção em Libras por meio do uso de estruturas e 
funções comunicativas básicas. 
1.1.4. Em qualquer oportunidade de produção, emissão ou expressão em Libras destacar 
elementos culturais singulares da cultura surda que contempla o uso estrutural e 
comunicativo da Libras. 
2 Conteúdo programático: 
2.1. Sinais relacionados a profissão, seus papéis, ambiente de trabalho e cargos de forma 
contextualizada; 
2.2. Sinais relacionados aos meios de comunicação atual, tecnologias e plataformas 
compreendendo a demanda do mercado remoto ao qual a educação vem adotando. Tudo 
de forma contextualizada; 
2.3. Sinais relacionados a esportes – usar o ambiente cotidiano das Olimpíadas de 
Tókio; 



2.4. Sinais de países, estados, capitais; 
3 Metodologia: 
Esta disciplina será ministrada de forma remota, com atividades alternadas entre 
momentos síncronos e assíncronos, numa abordagem comunicativa promovendo 
situações com problematizações para construção de discursos em Libras, envolvendo as 
temáticas dos conteúdos propostos. Deste modo, as aulas se desenvolverão segundo um 
processo em que o aluno é incentivado a aprender de maneira proativa, por meio do uso 
de tecnologias adotadas pela instituição da UFG como: as plataformas Sigaa, e/ou 
Moodle Ipê e/ou GSuite, entre outras plataformas, desde que esteja em comum acordo 
com os discentes. Poder-se-a trabalhar com subgrupos, em atividades de interação, 
visando melhor interação e entendimento do conteúdo ministrado. Além disso, a 
disciplina, caso a plataforma de uso permita poderá ocorrer via: 
3.1 Diálogos síncronos em Libras 
3.2 Prática da produção e compreensão em Libras 
3.5 Filmagem de atividades (solicitação de gravação de vídeos em Libras); 
3.6 Estudo de vídeos em libras e de textos (momentos assíncronos e/ou síncronos), 
dependendo das dificuldades da turma. 
O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre os assuntos abordados e 
com discussão em Libras e estarão disponível no SIGAA. 
4 Avaliação: 
Acontecerá remotamente, de forma processual e contínua de maneira a contemplar os 
objetivos da disciplina. Serão usados os seguintes instrumentos: 
4.1 Atividades avaliativas individuais; 
4.2 Atividades avaliativas coletivas. 
Serão propostas atividades com gravação de pequenos vídeos em Libras que serão 
consideradas como componentes de N1 ou N2, no decorrer do mês proposto em que 
ocorrerá a disciplina (obedecendo o formato remoto condensado). Além disso, 
atividades parciais, ao longo da disciplina, deverão ser realizadas, de acordo com os 
conteúdos trabalhados na plataforma. 
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