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Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Língua Brasileira de Sinais 2 

Docentes responsáveis: Taísa A. Carvalho Sales | taisasales@ufg.br   
                                       Renata Rodrigues de Oliveira Garcia |  renata.garcia@ufg.br  

Carga horária semestral: 64 horas 

Semestre/ano: 02/2020 

Período da disciplina condensada: 31/03/2021 a 20/04/2021 

Horário: 
A disciplina Libras 2 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. 

Ementa:  
Desenvolvimento sistemático das práticas de compreensão e produção em Libras por 
meio do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. Introdução ao sistema 
morfológico da Libras. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. Escrita de 
sinais. 
I - Objetivo (geral e específico):  

 
- Desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras; 
- Apurar a habilidade de compreensão em Libras; 
- Aprimorar a prática de produção em Libras; 
- Compreender a diversidade sociocultural da comunidade surda brasileira; 
- Abranger os conhecimentos de aspectos sistemáticos da Libras; 

 
II - Conteúdo programático: 
1. Prática de língua – compreensão  
       1.1 Situações cotidianas apresentadas e discutidas em Libras; 
       1.2 Textos sinalizados de diferentes gêneros. 
   2. Prática de língua – produção sinalizada 



       2.1 Situações cotidianas apresentadas e discutidas em Libras; 
       2.2 Textos sinalizados de diferentes gêneros. 
   3. Aspectos sistemáticos da Libras  
       3.1 Advérbios de modo incorporados aos verbos; 
       3.2 Perspectiva e direção; 
       3.3 Comparativos (igualdade, superioridade e inferioridade); 
       3.4 Pronomes indefinidos e quantificadores; 
       3.5 Advérbios de tempo. 
 
   4. Grupos temáticos de sinais 
      4.1 Lugares em Goiânia; 
      4.2. Animais.   
Obs.: As propostas de atividades durante o semestre não seguirão, necessariamente, a 
ordem de conteúdos e orientações de trabalhos apresentados nesta seção.  
 
 
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 Moodle Ipê e/ou GSuite, entre outras plataformas, de comum acordo com os 
discentes. 
 
Atividades previstas: Esta disciplina será ministrada de forma remota, com atividades 
síncronas e assíncronas, procurando manter a relação professor-aluno e aluno-aluno 
como condição fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, 
Poderemos trabalhar com subgrupos, em atividades de interação, visando melhor 
interação e entendimento do conteúdo ministrado. Além disso, a disciplina lançará mão 
de: 
3.1 Dinâmicas de grupos 
3.2 Diálogos em Libras 
3.3 Prática da produção e compreensão em Libras 
3.4 Filmagem de atividades 
O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre os assuntos abordados 
enviados pela plataforma do SIGAA e/ou Telegram.  
Produção do/a estudante: os/as estudantes deverão participar das atividades de formas 
diversas, como: participando 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) na plataforma utilizada, realização de exercícios na plataforma 
utilizada (questionários, tarefas etc.). 
 
 
Observação sobre a Frequência do/a aluno/a: A frequência do/a aluno/a será 
acompanhada pelas atividades síncronas e assíncronas realizadas no ambiente virtual e 
também entrega das atividades.  
 
 
IV - Avaliação: 



 
Acontecerá remotamente, de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da 
disciplina. 
 
N1:  

Atividade Conteúdo Período Valor 
Atividade  1 - Vídeo 
de no máximo 2 min 

Apresentação 
(saudação, nome, sinal 
e idade) 

- Crie uma história em 
que você conte sobre os 
membros da sua 
família, quais as frutas 
e cores que cada um 
deles gostam e não 
gostam. 

08/04 

5,0 

Atividade  2 - Vídeo 
de no máximo 2 min 

- apresentação 
(saudação, nome, sinal 
e idade) 

- crie uma história em 
que você conte sobre 
uma visita em um dos 
lugares estudados e 
quais animais você 
encontrou por lá. 
Lembre-se também de 
dizer o dia e mês que 
foi esse passeio e o dia 
da semana.  
 

12/04 

5,0 

Total 10,0 
 
N2:  

Atividade Conteúdo Período Valor 
Atividade 3 - Vídeo 
de no máximo 3 min 

Apresentação 
(saudação, nome, sinal 
e idade) 

- Crie uma história em 
que você conte sobre 
profissão, onde trabalha 
e o que faz? Qual 
transporte você utiliza, 
quais dia e horário de 
trabalho? 

16/04 

5,0 

Atividade 4 - Vídeo 
de no máximo 3 min 

Apresentação 
(saudação, nome, sinal 

19/04 5,0 



e idade) 

- Crie uma história em 
que você conte sobre 
um dos lugares 
estudados e como outra 
pessoa pode chegar até 
você. 

Total 10,0 
 
V – Observações sobre o ensino remoto: 
 
1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades 
previstas poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz 
da professora 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 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 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 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. 
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