
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

LICENCIATURA EM LETRAS: LIBRAS 

 

 

Nome da disciplina: Estágio 4 (na modalidade de Ensino Remoto Emergencial - ERE) 

Professoras responsáveis: Alessandra Campos Lima | alessandracampos@ufg.br 

                                             Neuma Chaveiro | neumachaveiro@ufg.br 

Carga horária semestral: 112 horas 

Período da disciplina condensada: 12/03 a 20/04 

Semestre/ano: 2o/2020 

Ementa: Elaboração do relatório de estágio. Análise e reflexão sobre as experiências no 

estágio. Socialização dos resultados com a escola campo. 

I – Objetivos gerais: 

Analisar e refletir sobre as experiências profissionais de estágio, a partir de atividades 

de ensino de Libras nas modalidades sinalizada e/ou escrita. 

II – Objetivos específicos: 

Levar o aluno a: 

● Discutir e refletir sobre a prática docente, partindo de análises sobre a 

construção da Identidade docente. 

● Propor, divulgar e realizar atividades de ensino de Libras nas modalidades 

sinalizada e/ou escrita no formato remoto. 

● Redigir o relatório final de estágio em formato de portfólio. 

III – Conteúdo programático:  

UNIDADE 1 - Projeto de Oficina de Libras 

● Período: 12/03 a 19/03 – Quantidade de horas: 22h 

  

UNIDADE 2 - Oficina de Libras 

● Período: 22/03 a 09/04 – Quantidade de horas: 70h 

 

UNIDADE 3 - Relatório Final de Estágio 4 

● Período: 12/04 a 20/04 – Quantidade de horas: 20h 

 

IV – Metodologia: 

Esta disciplina está formulada nos moldes do ensino remoto a partir de um referencial 

teórico-prático que privilegia as atividades virtuais colaborativas entre professor-alunx e 

alunx-alunx como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. 



Deste modo, as aulas serão desenvolvidas remotamente, contando com encontros 

síncronos (que são aulas online, com interação em tempo real entre docentes e discentes; 

o link dos encontros será enviado momentos antes da aula para o e-mail institucional e/ou 

por meio do whatsapp) e assíncronos (professoras e alunos interagindo em tempos 

diversos, com materiais dispostos virtualmente), lançando mão dos recursos oficiais da 

UFG (Sigaa, Moodle Ipê e/ou ferramentas do G-Suite e/ou Zoom, que deverão ser 

acessados por meio do e-mail institucional), bem como outras igualmente aceitáveis, 

como o whatsapp e/ou telegram. 

No ambiente virtual serão disponibilizados materiais de estudo, como slides utilizados 

em aula, textos em pdf. e links de vídeos sobre os assuntos estudados. 

A participação dxs alunxs, bem como a presença, será registrada de formas diversas, por 

meio as atividades síncronas e assíncronas, como: envio de atividades (arquivos em vídeo, 

texto, apresentação em slides em pdf). 

Xs estudantes que porventura apresentarem qualquer dificuldade de acesso às aulas 

síncronas ou aos materiais dispostos no ambiente virtual, assim como na realização ou no 

envio das atividades propostas deverão entrar em contato antecipadamente com as 

professoras pelo e-mail institucional constante neste Plano de Curso. 

*Orientações para a confecção do Portfólio 

O portfólio será confeccionado gradativamente. Ao final de cada etapa concluída, o 

produto da atividade executada servirá para compor o portfólio. O portfólio deverá conter 

as seguintes informações: 

1. Universidade Federal de Goiás; Faculdade de Letras; Licenciatura em Letras: Libras. 

2. Nome e número de matrícula dxs componentes do grupo (aluxs-estagiárixs). 

3. Aporte teórico para o ensino de Libras como L1 ou como L2. 4. Informações gerais 

sobre o grupo de alunxs com o qual os alunxs-estagiárixs trabalharão: 

● Quantidade de alunxs; 

● Média de idade dxs alunxs do grupo; 

● Profissão dxs aluxs do grupo; 

● Se já têm noção de Libras; 

● Se já têm/tiveram convivência com a pessoa surda; por que querem aprender 

Libras. 

4. Informações sobre o processamento das aulas/da oficina: 

● Quantidade de aulas; 

● Assunto/contexto trabalhado em cada aula (com vocabulário estimado); 

● Dinâmicas de exposição das aulas; 

● Práticas de interação com xs alunxs; 



● Atividades propostas; 

● Modo de avaliação; 

 5. Relatório de cada aula desenvolvida: 

● Atividades que deram certo; 

● Atividades que não conseguiram êxito; 

● Facilidade ou dificuldade para encontrar/criar materiais didáticos para cada aula; 

● Interação e divisão de trabalho entre o grupo de alunxs-estagiárixs. 

6. Fotos dxs alunxs da oficina e dxs alunxs-estagiárixs. 

7. Autoavaliação do grupo, abrangendo as atividades propostas e executadas e a relação 

de trabalho com o grupo de alunxs-estagiárixs. 

O portfólio deverá ser confeccionado no transcorrer da disciplina e entregue ao final da 

mesma. Poderá ser confeccionado em word, mas que deverá ser entregue (versão final, 

após correções da professora orientadora) em pdf. 

V – Avaliação: 

A presença do aluno no processo de ensino-aprendizagem é imprescindível, e nossa forma 

de avaliação é contínua e processual, buscando compreender o aluno como produtor de 

seu conhecimento. 

As atividades avaliativas serão realizadas no ambiente virtual, com envio de arquivos para 

a confecção de um *Portfólio, por meio de ferramentas na plataforma do Moodle Ipê. Os 

critérios para avaliação serão: 

● Confecção da oficina para ensino de Libras (como L1 ou como L2), que deverá 

ser desenvolvida com carga horária entre 12 a 18 horas/aula; 

● Elaboração dos planos de aula (entre 6 e 9); 

● Relatórios das atividades desenvolvidas durante as aulas da oficina; 

● Participação nos encontros síncronos para orientação; 

● Participação ativa e compromisso nas atividades acordadas e desenvolvidas pelo 

grupo. 

Atividades Avaliativas Datas Valor 

Projeto de oficina 22/03 5,0 

Planos de aulas (semanal) (Antes das aulas) 2,0 

Relatórios das oficinas (semanal) (Após as aulas) 2,0 

Participação na Plataforma do Moodle Ipê (Durante o curso) 1,0 

Total N1 10,0 

Relatório final 16/04 8,0 

Participação na Plataforma do Moodle Ipê (Durante o curso) 2,0 

Total N2 10,0 
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Calendário com aulas remotas, somando 112 horas 

Data /Horas de 

atividades 

 

Conteúdo 

UNIDADE 1 - Projeto de Oficina de Libras 

Período: 12/03 a 19/03 – Quantidade de horas: 22h 

12/03/2021 

Atividade síncrona 

2 horas 

Apresentação da disciplina, do plano de curso, cronograma e 

formas de avaliação. Divisão dos grupos para as oficinas de 

estágio (entre 3 e 4 integrantes). Formas de trabalho. 

15/03/2021 

Atividade assíncrona 

4 horas 

Trabalho:  

1. Elaboração do projeto da oficina de Libras 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

16/03/2021 

Atividade assíncrona 

4 horas 

Trabalho:  

1. Elaboração do projeto da oficina de Libras 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 



17/03/2021 

Atividade assíncrona 

4 horas 

Trabalho:  

1. Elaboração do projeto da oficina de Libras 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

18/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

4 horas 

Trabalho:  

1. Elaboração do projeto da oficina de Libras 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

3. Orientação por grupos com a Professora do Estágio 

19/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

4 horas 

Trabalho:  

1. Elaboração do projeto da oficina de Libras 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

3. Orientação por grupos com a Professora do Estágio 

UNIDADE 2 - Oficina de Libras 

Período: 22/03 a 09/04 – Quantidade de horas: 70h 

22/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

 5 horas 

Trabalho: 

1. Apresentar para os colegas da sala do projeto oficina 

2. Postar a apresentação na plataforma da disciplina - 

Fórum de discussão 

3. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

23/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (1) 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

24/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (2) 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

25/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Orientação por grupos com a Professora do Estágio. 

2. Entregar o relatório da oficina da semana anterior. 

26/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (3) 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

29/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (4). 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

30/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Orientação por grupos com a Professora do Estágio 

2. Dia de entregar o relatório da oficina da semana anterior. 

31/03/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (5). 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 



01/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (6). 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

05/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Orientação por grupos com a Professora do Estágio 

2. Entregar o relatório da oficina da semana anterior. 

06/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (7). 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

07/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Orientação por grupos com a Professora do Estágio 

 

08/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (8)  

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

09/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

5 horas 

Trabalho: 

1. Realização de oficinas de ensino de Libras (9). 

 

 

UNIDADE 3 - Relatório Final de Estágio 4 

Período: 12/04 a 20/04 – Quantidade de horas: 20h 

12/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

2 horas 

Trabalho: 

1. Orientação para a confecção do Relatório Final  

2. Entregar o relatório da oficina da semana anterior. 

13/04/2021 

Atividade assíncrona 

3 horas 

Trabalho: 

1. Confecção do Relatório Final 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

14/04/2021 

Atividade assíncrona 

3 horas 

Trabalho: 

1. Orientação para a confecção do Relatório Final 

 

15/04/2021 

Atividade assíncrona 

3 horas 

 

Trabalho: 

1. Confecção do Relatório Final 

2. Participação na plataforma da disciplina (Plataforma 

Moodle Ipê/UFG) 

16/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

3 horas 

Trabalho: 

1. Entrega do Relatório Final 

 

19/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

3 horas 

Atendimento aos (às) alunos(as). 

Finalização da disciplina. 



20/04/2021 

Atividade síncrona / 

assíncrona 

2 horas 

Atendimento aos (às) alunos(as). 

Finalização da disciplina. 

 

 

Obs.: Este cronograma poderá sofrer alterações.  

Língua de instrução: predominantemente libras. 

 

Orientações finais 

Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da 

pandemia pelo coronavírus (SARS-CoV-2), o que por sua vez, motivou a adoção do modelo de 

ensino remoto emergencial, com vistas à proteção dos direitos autorais, de imagem e voz de 
professor(es) e estudantes, abaixo estão elencadas algumas medidas/resoluções, as quais 

deverão ter a ciência e concordância de todos os envolvidos nas atividades de ensino previstas 

para esta disciplina. 

1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas 

poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz do professor e dos 
estudantes. A gravação das atividades remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta do docente 

responsável pela disciplina e os alunos nela regularmente matriculados. 

2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto apenas o professor e os estudantes 

regularmente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização do professor 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 pelo professor, não poderão 
ser objeto de divulgação ao público 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 pelo professor 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 do professor. 

(Material elaborado pelo Professor Marcos Vinícius Vilela, para o Programa de Integrado de 
Formação oferecido aos docentes da UFG). 


