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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

CURSO DE LETRAS LIBRAS 
 

NOME DA DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais 5 (LIBRAS 5)  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: Prof. Andréa dos Guimarães de Carvalho/andrea.cenaudio@gmail.com 

Carga horária total do período condensado das aulas: 64 horas.  

SEMESTRE/ANO: 1º sem/2021 

Período da disciplina condensada: 01/09/21 até 18/09/21 

EMENTA: Prática de compreensão e produção da LIBRAS nas modalidades escrita e em 

sinais, por meio do uso de estruturas em funções comunicativas em nível intermediário. 

Morfologia da LIBRAS. Escrita de sinais. 



2 
 

I – OBJETIVOS:   

ü Compreender estórias virtuais e narrativas em LIBRAS; 

ü Produzir textos narrativos virtuais utilizando estruturas em nível intermediário; 

ü Entender aspectos gramaticais da Libras no nível de morfologia, relaciona a 

virtual com prática em Libras.  

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Morfologia em Libras. 

1.1 Os glossários/vocabulários visuais. 

1.2 As imagens – Narrativas em Libras. Gramática em Libras. 

            1.3 Criação de Sinais Novos. Dicionário: Português e Libras. 

2. Prática de compreensão em Libras: 

2.1 Textos em Libras de diferentes gêneros ou fatos atuais do cotidiano social; 

2.2 Vídeos-Libras.  

3. Prática de produção em Libras: 

3.1Discussão, em Libras, de vídeos; 

3.2Discussão, em Libras, de textos que abordem temas atuais. 

III - METODOLOGIA: 

ü Individuais em LIBRAS; 

ü Prática da produção e compreensão em LIBRAS; 

ü Aula Expositiva-interacionista e usos de vídeos-Libras.  

- Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto, 
como: aula online, em tempo real (Google Meet, ou Zoom etc.), fórum de discussão, chat, e-
mail, formulários. 
 
- Atividades previstas: serão realizadas atividades síncronas (docentes e discentes 
interagindo em tempo real), como: aula online e chat. E também serão realizadas atividades 
assíncronas (docentes e discentes interagindo em tempos diversos), como: fórum de 
discussão, leitura de materiais (artigos, capítulos, livros etc.), análise e debate de 
vídeos/filmes, estudos de caso, dentre outras. 
 
- Produção do/a estudante: os/as estudantes poderão participar das atividades de formas 
diversas, como: de fóruns e/ou chat com comentários escritos, envio de atividades (arquivos 
de editores de texto, arquivos de apresentação em slides, PDF, arquivos de vídeos e/ou de 
áudios ou outros) na plataforma utilizada ou via link do youtube para o email da professora: 
andrea.cenaudio@gmail.com, realização de exercícios propostos como: questionários 
temáticos, tarefas etc.). 

 

IV - AVALIAÇÃO: 

Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. Serão 

usados os seguintes instrumentos: 
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ü Avaliação virtual, vídeo-Libras.  

ü Avaliação de apresentação individualmente e em grupo.  

ü Avaliação das produções realizadas individualmente em discussões de grupo nas 

aulas síncronas propostas sobre o tema discutido da aula.  

Serão feitas avaliações individuais, e levando-se em consideração todas as atividades 

virtuais-discentes e o desempenho do aluno no decorrer do semestre. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Como transformar vídeo em link do youtube.  
 Segue o link abaixo ensinando de como compartilhar o seu vídeo, via link, depositado no youtube e 

enviá-lo depois para um email (abaixo no link há o vídeo explicativo de como tranportar o video para o 

youtube ), mostrando um exemplo de como gravar o vídeo e, após como transformar o vídeo em link no 

youtube. Vocês deverão enviar no email da professora: andrea.cenaudio@gmail somente o link do youtube para 

acessar seu vídeo e não envie o vídeo do grupo em si no email, por favor. No assunto do email identificar que 

são do Libras 5 e nome da atividade. No assunto colocar o nome de todos os componentes do grupo. Segue o 

link ensinando : <https://youtu.be/lvBt1993PUE>. Acessado em 18 de julho de 2021. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: Ministério da 

Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001. 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. 

ArtMed: Porto Alegre, 2004.  

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

Período Conteúdos Critério das Avaliações  Datas/Entregas. 

01 de setembro de 2021 até 

04 de setembro 2021. 

Morfologia em Libras. 

(questionário em grupo de 3 

pessoas a 4 pessoas – pesquisa 

na internet ) 

3 Unidades de Atividades 

diferentes / Remotas 

Dia 04 de setembro de 2021. 

N-1=5,0 

06 de setembro de 2021 

até 09 de setembro de 2021. 

Glossários/vocabulários visuais 

- grupo de 3 pessoas a 4 

pessoas. (Português e a Libras) 

3 Unidades de Atividades 

diferentes / Remotas 

Dia 09 de setembro de 2021. 

N-1=5,0 

10 de setembro de 2021 

até 14 de setembro de 2021. 

As imagens – Narrativas em 

Libras - grupo de 3 pessoas a 4 

pessoas. Gramática em Libras 

será discutida de forma 

comunicativa durante as 

produções e expressões das 

narrativas e discursos das 

imagens que serão feitos em 

Libras. 

3 Unidades de Atividades 

diferentes/ Remotas 

Dia 14 de setembro de 2021. 

N-2=5,0 

15 de setembro de 2021 

até 17 de setembro de 2021. 

Criação de Sinais Novos. 

 - grupo de 3 pessoas a 4 

pessoas: Português e Libras  

Seminário virtual no zoom, 

dupla. 

Dia 17 de setembro de 2021. 

N-2=5,0 

 As datas podem sofrer alterações. 

(depende do grupo). 

 Nota Média 

    

    



4 
 

1995. 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da 

Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Ed.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. 

v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004 

FELIPE, T. A. Sistema  de flexão verbal na Libras: os classificadores enquanto marcadores 

de flexão de gênero. Anais do Congresso Surdez e Pós-modernidade: Novos rumos para a 

educação brasileira- 1 Congresso Internacional do INES. 7 Seminário Nacional do INES. Rio 

de Janeiro: INES, Divisão de estudos e pesquisas: 2002: 37-58  

QUADROS, R. M.; PIZZIO, A. L.; REZENDE, P. L. F. Língua de Sinais Brasileira I. 

Florianópolis, 2009. UFSC. 
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CRONOGRAMA 
 

AULAS 
 DIAS   

LETIVOS 

ATIVIDADES DO DIA LETIVO 

01 01/09 (qua) Encontro síncrono. Apresentação do plano da disciplina. Explicação das atividades avaliativas. Conteúdo a ser 

discutido até dia 03/09: Morfologia em Libras. (questionário em grupo de 3 pessoas a 4 pessoas para ser entregue no 

dia 04/09 até as 21:00 . O questionário será enviado para o email dos alunos e o questionário respondido deverá ser 

enviado até dia 04/09 para andrea.cenaudio@gmail.com. Os alunos devem indicar no assunto do email – LIBRAS 5 

QUESTIONARIO MORFOLOGIA e no corpo do email colocar o nome completo dos componentes do grupo) O 

questionário envolverá pesquisa em livros, artigos, textos discutidos em sala de aula – pesquisa na internet etc.). As 

perguntas do questionário serão em Libras, mas as respostas deverão ser em português por escrito. 
02 02/09 (qui) Encontro assíncrono para estudo das perguntas do questionário sobre a morfologia da Libras e Língua de Sinais e 

organização do grupo (de 3 até 4 – não será aceito questionário com uma única pessoa) para responder ao questionário 

e enviar até dia 04/09 as 21:00. 
03 03/09 (sex) Encontro síncrono para tira dúvidas sobre o tema “Morfologia da língua de sinais” 
04 04/09 (sab) Encontro assíncrono – último dia para envio das respostas do questionário para e-mail: andrea.cenaudio@gmail.com 

(Os alunos devem indicar no assunto do email – LIBRAS 5 QUESTIONARIO MORFOLOGIA e no corpo do email 

colocar o nome completo dos componentes do grupo). Nota irá compor a N1 = valor 5,0. 
05 06/09 (seg) Encontro síncrono para discutirmos sobre a produção de Glossários/vocabulários visuais em Língua de sinais e em 

Libras- grupo de 3 pessoas a 4 pessoas. (Português e a Libras). A participação dos alunos no diálogo coletivo em 

Libras será obrigatória. Serão dividido temas para a construção de glossários, apresentados pela professora para que o 

grupo (de 3 a 4 pessoas) possam criar um pequeno glossário para ser enviado via link youtube até o dia 09/09 às 21:00. 
06 07/09 (ter) Encontro assíncrono para estudo e organização do grupo para a construção do glossário temático proposto pela 

professora O grupo de 3 até 4 – não será aceito a produção de glossário feito com uma única pessoa para produzir o 

vídeo do glossário em libras e o grupo, deverá, após o glossário pronto, criar um link do glossário para depositá-lo no 

youtube. Enviar link para o email da professora com o nome de todos os componentes do grupo e deixar claro que são 

do Libras 5. Apresentar e enviar até dia 09/09 as 21:00. 
07 08/09 (qua) Encontro assíncrono para estudo e organização do grupo para a construção do glossário temático proposto pela 

professora O grupo de 3 até 4 – não será aceito a produção de glossário feito com uma única pessoa para produzir o 

vídeo do glossário em libras e o grupo, deverá, após o glossário pronto, criar um link do glossário para depositá-lo no 

youtube. Enviar link para o email da professora com o nome de todos os componentes do grupo e deixar claro que são 

do Libras 5. Apresentar e enviar até dia 09/09 as 21:00. 
08 09/09 (qui) Encontro Síncrono. Apresentação da proposta dos glossários temáticos propostos por cada grupo para aos colegas e 

professora da sala. Será discutida a validação dos sinais propostos pelo grupo e que foram criados para compor o 

glossário – todos do grupo devem apresentar em Libras. Apresentação obrigatória. Nota que irá compor N1 – valor 

5,0. Além da apresentação para o grupo o link deverá ser enviado para o email da professora. 
09 10/09 (sex) Encontro Assíncrono. Serão enviados, via email, narrativas e discursos em Libras para cada grupo (de 3 até 4 

pessoas) dos colegas. Estes terão tempo para analisarem e discutirem sobre os videos. Os grupos deverão énsar dois 

momentos: a) uma reprodução em Libras mais resumida (destacando pontos mais importantes sem perder o contexto 

do vídeo em Libras – emissão do vídeo em Libras) e b) uma explicação da narrativa ou discurso em Libras dizendo 

porque esses pontos são importantes e contribuem para o entendimento do vídeo. 
10 11/09 (sab) Encontro Assíncrono. Serão enviados, via email, narrativas e discursos em Libras para cada grupo (de 3 até 4 pessoas) 

dos colegas. Estes terão tempo para analisarem e discutirem sobre os videos. Os grupos deverão énsar dois momentos: 

a) uma reprodução em Libras mais resumida (destacando pontos mais importantes sem perder o contexto do vídeo em 

Libras – emissão do vídeo em Libras) e b) uma explicação da narrativa ou discurso em Libras dizendo porque esses 

pontos são importantes e contribuem para o entendimento do vídeo. 
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11 13/09 (seg) Encontro Assíncrono. Serão enviados, via email, narrativas e discursos em Libras para cada grupo (de 3 até 4 

pessoas) dos colegas. Estes terão tempo para analisarem e discutirem sobre os videos. Os grupos deverão énsar dois 

momentos: a) uma reprodução em Libras mais resumida (destacando pontos mais importantes sem perder o contexto 

do vídeo em Libras – emissão do vídeo em Libras) e b) uma explicação da narrativa ou discurso em Libras dizendo 

porque esses pontos são importantes e contribuem para o entendimento do vídeo. Os grupos podem retirar suas 

dúvidas através do envio de email para a profesora: andrea.cenaudio@gmail.com 
12 14/09 (ter) Encontro assíncrono. Com base nas experiências das aulas anteriores, com certeza surdos e ouvintes tiveram dúvidas 

e refletiram sobre a forma como alguns sinais poderiam mudar, respeitando a estrutura gramatical da Libras (aspectos 

fonológicos, morfológicos e semânticos), sem perderem seu referencial tridimensional da modalidade da Libras 

(espaço-visual) e propor um sinal mais nativo, sem dependência de empréstimo linguístico. Seria uma proposta de um 

sinal mais natural e culturalmente mais singular e próximo do que se espera do léxico da Libras. O grupo (de 3 a 4 

pessoas) conforme os temas estudados e divididos pela professora entre os grupos devem pensar na proposta de 4 

novos sinais e explicar a lógica da mudança. Lembrando que a mudança não pode modificar o significado do sinal 

quando for usado no seu contexto. Todos do grupo devem apresentar no dia 17/09 entre os colegas e enviar o link do 

youtube da gravação desses 4 sinais para o email da professora: andrea.cenaudio@gmail.com. 
13 15/09 (qua) Encontro Assíncrono. Com base nas experiências das aulas anteriores, com certeza surdos e ouvintes tiveram dúvidas 

e refletiram sobre a forma como alguns sinais poderiam mudar, respeitando a estrutura gramatical da Libras (aspectos 

fonológicos, morfológicos e semânticos), sem perderem seu referencial tridimensional da modalidade da Libras 

(espaço-visual) e propor um sinal mais nativo, sem dependência de empréstimo linguístico. Seria uma proposta de um 

sinal mais natural e culturalmente mais singular e próximo do que se espera do léxico da Libras. O grupo (de 3 a 4 

pessoas) conforme os temas estudados e divididos pela professora entre os grupos devem pensar na proposta de 4 

novos sinais e explicar a lógica da mudança. Lembrando que a mudança não pode modificar o significado do sinal 

quando for usado no seu contexto. Todos do grupo devem apresentar no dia 17/09 entre os colegas e enviar o link do 

youtube da gravação desses 4 sinais para o email da professora: andrea.cenaudio@gmail.com.  
14 16/09 (qui) Encontro assíncrono. Com base nas experiências das aulas anteriores, com certeza surdos e ouvintes tiveram dúvidas 

e refletiram sobre a forma como alguns sinais poderiam mudar, respeitando a estrutura gramatical da Libras (aspectos 

fonológicos, morfológicos e semânticos), sem perderem seu referencial tridimensional da modalidade da Libras 

(espaço-visual) e propor um sinal mais nativo, sem dependência de empréstimo linguístico. Seria uma proposta de um 

sinal mais natural e culturalmente mais singular e próximo do que se espera do léxico da Libras. O grupo (de 3 a 4 

pessoas) conforme os temas estudados e divididos pela professora entre os grupos devem pensar na proposta de 4 

novos sinais e explicar a lógica da mudança. Lembrando que a mudança não pode modificar o significado do sinal 

quando for usado no seu contexto. Todos do grupo devem apresentar no dia 17/09 entre os colegas e enviar o link do 

youtube da gravação desses 4 sinais para o email da professora: andrea.cenaudio@gmail.com. 
15 17/09 (sex) Encontro Síncrono. APRESENTAÇÃO DOS SINAIS – OBRIGATÓRIO. NOTA PARCIAL DA N2 DE TODOS 

DO GRUPO. Com base nas experiências das aulas anteriores, com certeza surdos e ouvintes tiveram dúvidas e 

refletiram sobre a forma como alguns sinais poderiam mudar, respeitando a estrutura gramatical da Libras (aspectos 

fonológicos, morfológicos e semânticos), sem perderem seu referencial tridimensional da modalidade da Libras 

(espaço-visual) e propor um sinal mais nativo, sem dependência de empréstimo linguístico. Seria uma proposta de um 

sinal mais natural e culturalmente mais singular e próximo do que se espera do léxico da Libras. O grupo (de 3 a 4 

pessoas) conforme os temas estudados e divididos pela professora entre os grupos devem pensar na proposta de 4 

novos sinais e explicar a lógica da mudança. Lembrando que a mudança não pode modificar o significado do sinal 

quando for usado no seu contexto. Todos do grupo devem apresentar no dia 17/09 entre os colegas e enviar o link do 

youtube da gravação desses 4 sinais para o email da professora: andrea.cenaudio@gmail.com. 
16 18/09 (sab) Encontro assíncrono. Entrega de notas no sigaa  

 


