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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
LICENCIATURA EM LETRAS: LIBRAS 

 

Nome da disciplina: Língua Brasileira de Sinais 6 (Libras 6) (na modalidade de ensino 
remoto emergencial – ERE) 
Professoras responsáveis: Sílvia Saraiva | silviasaraiva@ufg.br 
                                             Alessandra Campos | alessandracampos@ufg.br 
Carga Horária Semestral: 64 horas   
Período da disciplina condensada: 22/04 (qui) a 13/05 (qui) 
Semestre/ano: 2º/2020 (ano 2021) 
Ementa: Aprimoramento das estruturas da Libras e aperfeiçoamento da compreensão e 
produção em nível intermediário. Sintaxe da Libras. Escrita de Sinais. 
I - Objetivos: 
1.1 Analisar os aspectos relacionados ao estudo da sintaxe da Libras; 
1.2 Identificar a ordem básica da estrutura das sentenças; 
1.3 Aprofundar o conhecimento sobre uso do espaço e classificadores na Libras; 
1.4 Promover situações para contação de histórias em Libras. 
 
II - Conteúdo Programático: 
2.1 Sintaxe da Libras: tipos de construções como sentenças afirmativas, negativas, 
interrogativas, condicionais, relativas, construções com tópico e com foco; 
2.2 Noções sobre o sistema sintático da Libras: SVO como ordem básica, SOV, OSV e 
VOS como ordens possíveis;  
2.3 Uso do espaço e seu estabelecimento de pontos no espaço de sinalização. Formas 
pronominais usadas com referentes presentes e ausentes; 
2.4 Classificadores nas línguas de sinais e tipos de classificadores encontrados nas línguas 
de sinais; 
2.5 Estratégias de produção e compreensão de texto em Libras. 
 
III - Metodologia: 
Esta disciplina está formulada nos moldes do ensino remoto a partir de um referencial teórico-
prático que privilegia as atividades virtuais colaborativas entre professora e alunxs 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 professora e alunxs; o link dos encontros será 
enviado momentos antes da aula para o e-mail institucional e/ou por meio do whatsapp) e 
assíncronos (professora e alunxs interagindo em tempos diversos, com materiais dispostos 
virtualmente), lançando mão dos recursos oficiais da UFG (Sigaa e/ou ferramentas do G-Suite, 
como Google Classroom, Google Drive, Google Meet,  e/ou Zoom, e/ou Moodle Ipê que deverão 
ser acessados por meio do e-mail institucional), bem como outras igualmente aceitáveis, como 
o whatsapp e/ou telegram. 
Planejamos atendimento individualizado e/ou para grupos de alunos para orientação de atividades 
ou desfazer dúvidas relativas aos conteúdos estudados. 
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No ambiente virtual serão disponibilizados materiais de estudo, como textos em pdf. e/ou links 
de vídeos ou textos 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: presença nos encontros síncronos e/ou envio de 
atividades (leitura de textos ou execução de tarefas, por exemplo).  
Xs alunxs 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 a professora pelo e-mail institucional 
constante neste Plano de Curso. 
 
3.1 Dinâmicas de grupos; 
3.2 Leitura complementar de textos; 
3.3 Prática da produção e compreensão em Libras; 
3.4 Filmagem de atividades; 
3.5 Aulas interativas. 
 
IV - Avaliação: 
Será realizada de maneira processual, definida pelo compromisso, participação, 
empenho e desempenho dx alunx na execução das etapas propostas para a disciplina. 
O que será avaliado: 
4.1 Participação durante as aulas; 
4.2 Execução das atividades individuais e em grupo; 
4.3 Entrega das tarefas no prazo estipulado; 
4.4 Participação ativa nos trabalhos em grupo; 
4.5 Uso dos conteúdos estudados na produção sinalizada. 
 
V - 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. 
Porto Alegre: ArtMed, 2004.  
 
VI - 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. 
Outras referências no site: 
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/index.html 
Dois textos-bases da UFSC: Língua Brasileira de Sinais II e Língua Brasileira de Sinais 
III.  
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Cronograma 

N° Dia Conteúdo 
Abril 

1 
22 
Qui 

Encontro síncrono: 
1. Apresentação do conteúdo – plano da disciplina, formas de avaliação 
(atividades avaliativas) e cronograma. Divisão em grupos. 
2. Apresentação de conteúdo (Unidade 1). 
 
Atividade assíncrona:  
1. Assistir ao vídeo com conteúdo contextualizado – Unidade 1 (Frase 
afirmativa | Frase interrogativa | Uso do espaço | Classificador descritivo | 
Classificador de plural | Ordem dos elementos na frase).  
2. Estudo de observação (texto escrito e/ou sinalizado, apontando os 
detalhes/assuntos apresentados e estudados no vídeo). 
3. Faça você mesmo (atividade 1) (atividade dirigida, individual, em que o 
aluno pratica os assuntos estudados). 

2 
23 
Sex 

Atividade assíncrona: 
1. Faça você mesmo (continuação da atividade iniciada no dia anterior). 
Filmagem das atividades. 

3 
24 
Sáb 

Atividade assíncrona: 
1. Finalizar e postar a filmagem no Telegram (postar atividade 1). 

4 
26 
Seg 

Atividade assíncrona: 
1. Trabalhe com seu grupo: (atividade 2) Criem uma história (um parágrafo) 
com os elementos estudados nesta Unidade. Estruturem-na primeiramente 
na sua língua de conforto. Depois, estruturem-na Libras. 

5 
27 
Ter 

Encontro síncrono (plantão): 
1. Em grupos (1h para cada grupo – tirar dúvidas sobre o assunto estudado 
ou atividade proposta na semana, caso haja necessidade). 
 
Atividade assíncrona: 
1. Continuação da atividade iniciada no dia anterior. 
2. Filmagem do parágrafo criado (produção em Libras – individual, mesma 
história para todos os integrantes do grupo). 

6 
28 

Qua 

Encontro síncrono: 
1. A sala toda: apresentação do conteúdo (Unidade 2). 
 
Atividade assíncrona: 
1. Continuar a filmagem em Libras da produção realizada pelo grupo. 
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2. Postar atividade filmada no Telegram (postar atividade 2). 

7 
29 
Qui 

Atividade assíncrona:  
1. Assistir ao vídeo com conteúdo contextualizado – Unidade 2 (Frase 
condicional | Frase negativa | Espaço token | Uso do espaço | Classificador 
instrumental | Ordem dos elementos na frase).  
2. Estudo de observação (texto escrito e/ou sinalizado, apontando os 
detalhes/assuntos apresentados e estudados no vídeo). 
3. Faça você mesmo (atividade 3) (atividade dirigida, individual, em que o 
aluno pratica os assuntos estudados). 

8 
30 
Sex 

Atividade assíncrona: 
1. Faça você mesmo (continuação da atividade iniciada no dia anterior). 
Filmagem das atividades. 

Maio 

9 
03 
Seg 

Atividade assíncrona: 
1. Postar a filmagem no Telegram (postar atividade 3). 

10 
04 
Ter 

Atividade assíncrona: 
1. Trabalhe com seu grupo: (atividade 4) Criem uma história (um parágrafo) 
com os elementos estudados nesta Unidade. Estruturem-na primeiramente 
na sua língua de conforto. Depois, estruturem-na Libras. 

11 
05 

Qua 

Encontro síncrono (plantão): 
1. Em grupos (1h para cada grupo – tirar dúvidas sobre o assunto estudado 
ou atividade proposta na semana, caso haja necessidade). 
 
Atividade assíncrona: 
1. Continuação da atividade iniciada no dia anterior. 
2. Filmagem do parágrafo criado (produção em Libras – individual, mesma 
história para todos os integrantes do grupo). 

12 
06 
Qui 

Encontro síncrono: 
1. A sala toda: apresentação do conteúdo (Unidade 3). 
 
Atividade assíncrona: 
1. Continuar a filmagem em Libras da produção realizada pelo grupo. 
2. Postar atividade filmada no Telegram (postar atividade 4). 

13 
07 
Sex 

Atividade assíncrona:  
1. Assistir ao vídeo com conteúdo contextualizado – Unidade 3 (Frase 
construção com tópico | Frase construção com foco | Espaço sub-rogado | 
Uso do espaço | Classificador de corpo).  
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2. Estudo de observação (texto escrito e/ou sinalizado, apontando os 
detalhes/assuntos apresentados e estudados no vídeo). 
3. Faça você mesmo (atividade 5) (atividade dirigida, individual, em que o 
aluno pratica os assuntos estudados). 

14 
08 
Sab 

Atividade assíncrona: 
1. Faça você mesmo (continuação da atividade iniciada no dia anterior). 
Filmagem das atividades. 

15 
10 
Seg 

Encontro síncrono (plantão): 
1. Em grupos (1h para cada grupo – tirar dúvidas sobre o assunto estudado 
ou atividade proposta na semana, caso haja necessidade).  
 
Atividade assíncrona: 
1. Postar a filmagem no Telegram (postar atividade 5). 
2. Trabalhe com seu grupo: (atividade 6) Criem uma história (um 
parágrafo) com os elementos estudados nesta Unidade. Estruturem-na 
primeiramente na sua língua de conforto. Depois, estruturem-na Libras. 

16 
11 
Ter 

Atividade assíncrona: 
1. Continuação da atividade iniciada no dia anterior. 
2. Filmagem do parágrafo criado (produção em Libras – individual, mesma 
história para todos os integrantes do grupo). 

17 
12 

Qua 

Atividade assíncrona: 
1. Continuar a filmagem em Libras da produção realizada pelo grupo. 
2. Postar atividade filmada no Telegram (postar atividade 6). 

18 
13 
Qui 

Encontro síncrono: 
Postar as atividades que porventura não conseguiram postar. 
Correção das atividades (professoras) e entrega das notas (no sistema). 

OBS: Cronograma sujeito a alterações. 
  
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 
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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). 


