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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

CURSO DE LETRAS LIBRAS 

LICENCIATURA 
 

Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Língua Brasileira de Sinais 7 (LIBRAS 7) 

Docentes responsáveis: 

Renata Rodrigues de Oliveira Garcia – renata.garcia@ufg.br  (TURMA A) 

Thaís Fleury Avelar – thaisfleury@ufg.br  (TURMA B) 

Carga horária semestral: 64 horas  

Período da disciplina condensada: 13/08/2021 a 31/08/2021. 

Semestre/ano: 01/2021 (2º semestre de 2021) 

Horário: A disciplina Libras 7 será dividida em dois momentos:  

MOMENTOS SÍNCRONOS – encontros virtuais online na plataforma Zoom com 

professora (2 encontros síncronos por semana); 

MOMENTOS ASSÍNCRONOS – atividades práticas e gravação de vídeo em Libras 

postadas no SIGAA ou no e-mail institucional, ou nova postagem: telegram. 

Ementa: Aprimoramento das estruturas da Libras e aperfeiçoamento da compreensão e 

produção nas modalidades escrita e em sinais em nível avançado. A semântica e 

pragmática da Libras. Escrita de sinais.  

I – Objetivos: 

✓ Compreender e praticar novos sinais, estruturas gramaticais, expressões 

idiomáticas e linguísticas em contextos semânticos e pragmáticos em nível 

avançado.  

✓ Analisar os aspectos relacionados ao estudo da semântica e pragmática da Libras;  

✓ Compreender o significado dos sinais e suas estruturas metafóricas, criar diálogos 

e pequenas narrativas utilizando as metáforas em Libras nos vídeos.  

 

II - Conteúdos programáticos: 

 

Unidade 1: Vocabulário aplicado ao sistema de pronominalização na Libras, referências 

dêitica e anafórica na Libras.  
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Unidade 2: Significado das palavras – relações semânticas e o uso comunicativo.  

 

Unidade 3: Significado em contexto – o caso das metáforas na língua brasileira de sinais 

(e expressões idiomáticas).  

 

III - Metodologia: 

 

Tipo de interação/recurso: as aulas se desenvolverão segundo um processo remoto, em 

que o aluno é incentivado a aprender de maneira proativa, por meio das plataformas 

SIGAA, e/ou ZOOM, Telegram, entre outras plataformas, de comum acordo com os 

discentes. 

O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre o assunto abordado, 

bem, como o uso dos recursos do SIGAA, ou por e-mail da professora, também assuntos 

temáticos na postagem do Telegram. Essa disciplina será desenvolvida de forma remota 

com a utilização de plataforma digital, assim, será gravado os vídeos-aulas da professora 

com conteúdos de PPT no youtube e será enviado neste link para alunos no e-mail 

institucional da professora. Também, no SIGAA. Podemos usar as tentativas de outras 

plataformas também como ZOOM ou trocar os vídeos no Telegram que é ferramenta do 

chat para conversação, tirar dúvidas com alunos, discussão como tipo de interação, 

recurso.  

Também informar que no ambiente virtual serão disponibilizados materiais 

diversos, atividades para estudo e avaliação, bem como link para aula online, neste caso, 

aula gravada no vídeo do youtube (em tempo real). 

Destacar que os/as estudantes que apresentarem as dificuldades de condição de 

acesso às atividades remotas, poderão entrar em contato com a professora para buscar 

alternativas – para tanto, usar o e-mail institucional.  

 

- Atividades previstas: serão realizadas atividades de forma síncrona (docentes e 

discentes interagindo em tempo real), como: aula online (gravada no vídeo do youtube da 

profa) e chat no ZOOM por conversação, ou trocar os vídeos no Telegram. E também serão 

realizadas atividades de forma assíncrona (docentes e discentes interagindo em tempos 

diversos), como: fórum de discussão no Telegram ou outra plataforma utilizada leitura de 

materiais no SIGAA (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: participando de fóruns e/ou chat com comentários sinalizados, envio de 

atividades (arquivos de editores de texto, arquivos de apresentação em slides, PDF, 

arquivos de vídeos e/ou outros) na plataforma utilizada, realização de exercícios na 

plataforma utilizada (tarefas, etc.). 

 

Observação sobre a Frequência do/a aluno/a: 

Os/as discentes com dificuldade de acesso às atividades síncronas poderão combinar com 

o/a docente outra forma para compor a frequência. 
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IV - Avaliação: 

 

       Informar que as atividades avaliativas serão realizadas no ambiente virtual, com envio 

de arquivos e também utilização de ferramentas na plataforma.  

    Apresentar os critérios utilizados para a avaliação, como:  

- Envio de material (produção de texto em Libras, de vídeos, links do youtube dos alunos 

ou outros vídeos preparados pelos alunos, inserir isso no Telegram, estudo de casos, 

análise de materiais e outros casos) - pontualidade no envio das atividades, adequada 

compreensão dos conceitos etc. 

- Atividades na plataforma (tarefas, etc.) – realização no período determinado, adequada 

compreensão dos conceitos, acerto das questões, etc.  

 

Critérios de Avaliação:  

 

N1:  

Atividades Conteúdos Data de envio Valor 

Produção de textos em Libras –

atividade prática 1 

Unidade 1 Até dia 20/08. 5,0 

Produção de textos em Libras – 

atividade prática 2 

Unidade 2 Até dia 25/08. 5,0 

Total 10,0 

 

N2:  

Atividades Conteúdos Data de envio 
Valor 

Produção de textos em Libras – 

atividade prática 3 

Unidade 3 

(parte 1) 

Até dia 27/08. 
 

5,0 

Produção de textos em Libras – 

atividade prática 4 

Unidade 3 

(parte 2) 

Até dia 31/08. 
 

5,0 

Total 10,0 

MÉDIA FINAL: N1 (10) + N2 (10) / 2 = 10 

* No exemplo, a proposta é realizar mais de um fórum para cada nota (N1 e N2). Podemos 

haver sujeito a alterações.  

 

V. Observações para o plano de Ensino:  

1. No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades 

previstas poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá́ haver a captura de imagem e 
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Libras da professora e dos estudantes. A gravação das atividades remotas ocorrerá 

a partir da anuência conjunta da docente responsável pela disciplina e os alunos 

nela regularmente matriculados.  

2. Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas a professora e os 

estudantes regulamente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização da 

professora, o acesso de terceiros ao ambiente virtual de ensino remoto, que 

porventura, não estejam diretamente envolvidos com as atividades nela 

desenvolvidas.  

3. Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pela professora, não 

poderão ser objeto de divulgação ao publico externo, seja por meio de redes sociais, 

filmagens, vídeos, impressos de fotografias e quaisquer outros meios de publicação 

e comunicação.  

4. O material didático produzido e fornecido pela professora deve ser utilizado apenas 

para fins educacionais e pedagógicos da disciplina.  

5. É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas 

gravadas sem a autorização expressa da professora.  

 

VI – Bibliografia básica: 

ESTELITA, M. Elis – Escrita das Línguas de Sinais. Petrópolis: Arara Azul, 2007. 

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 linguísticos. 

ArtMed: Porto Alegre, 2004.  

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

Florianópolis, 2009, UFSC. 

VELOSO, E., MAIA FILHO, V. Aprenda Libras com eficiência rapidez. Curitiba: Autores 

Paranaenses, 2010. 

 

VII – Bibliografia complementar: 

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

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. 

LEMOS, A., MULLER, R. e LUIZA, P. Apostila: Língua Brasileira de Sinais V (Libras 

V). UFSC: Florianópolis, 2009.  

 

Outras referências no site:  

https://libras.ufsc.br/old/public/colecaoletraslibras/ 

 

    

https://libras.ufsc.br/old/public/colecaoletraslibras/
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VIII – Cronograma:  

Sugestão de datas, considerando o novo calendário para 2021/1, abrangendo as semanas 

de agosto, para uma disciplina de 64 h. 

 

Datas  Conteúdos e Atividades 

Até dia 20/08. 
Unidade 1: Vocabulário aplicado ao sistema de pronominalização 

na Libras, referências dêitica e anafórica na Libras.  

Atividade prática 1.  

Até dia 25/08. 
Unidade 2: Significado das palavras – relações semânticas. 

Atividade prática 2. 

Até dia 27/08. 
Unidade 3 (parte 1): Significado em contexto – o caso das 

metáforas na língua brasileira de sinais (e expressões idiomáticas).    

Atividade prática 3. 

Até dia 31/08. 
Unidade 3 (parte 2): Significado em contexto – o caso das 

metáforas na língua brasileira de sinais (e expressões idiomáticas).    

Atividade prática 4. 

* Cronograma sujeito a alterações. 

 

 


