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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

Curso: Licenciatura em Letras: Libras 

Nome da disciplina:  Introdução à Escrita de Sinais  

Professor Responsável: Mariângela Estelita Barros | estelita@ufg.br> | 

Carga horária da disciplina: 64h (divididas em um plano de estudo individual) 

Período: 19/11/2020 a 11/12/2020 

I – Ementa 

Conceitos, tipologia e questões teóricas e práticas relacionados à escrita de sinais. Mapeamento dos Estudos da 

escrita de sinais. Conceitos sobre a escrita em geral e a escrita de sinais. Importância da inserção da escrita de 

sinais na educação dos surdos. 

II – Objetivo 

Abordar diferentes tipos de escrita de línguas orais e de línguas de sinais. Discutir a inserção da escrita de sinais 

na educação dos surdos. Introdução à prática da ELiS – Escrita das Línguas de Sinais. 

III - Conteúdo programático (Formato que aparecerá na plataforma Moodle Ipê) 

MÓDULO 1:  Escritas de línguas orais e de línguas de sinais  

MÓDULO 2:  A escrita de sinais na comunidade surda 

MÓDULO 3:  ELiS (Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais) 

IV – Metodologia 
Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto, como: plantão de 

dúvidas online em tempo real (Google Meet, Zoom etc.), fórum de discussão na plataforma Moodle Ipê, chat, e-

mail etc. 

Atividades previstas: leitura de materiais (artigos, slides, vídeos etc.), participação em fóruns de discussões etc. 

Produção do(a) aluno(a): realizar as atividades colocadas na plataforma Moodle Ipê:  responder questões 

teóricas objetivas e discursivas, produção em compreensão em Libras/ELiS.  

Plantão de dúvidas: momento para esclarecer dúvidas, sejam sobre o material lido ou sobre a produção e leitura 

de textos em Libras/ELiS. O plantão de dúvidas é uma atividade síncrona, não obrigatória, que acontecerá da 

seguinte forma:  

- Segundas e quartas das 19h às 20h a interação acontecerá em português (oral) 

- Terças e quintas  das 19h às 20h a interação acontecerá em Libras 

Não haverá intérpretes de Libras/português para mediar a interação entre professora e alunos(as). Portanto, 

recomenda-se as segundas e quartas para os alunos(as) ouvintes que não são fluentes em Libras, ou que queiram 

explicações em português, e as terças e quintas para os(as) alunos(as) surdos(as) e para os(as) ouvintes fluentes 

em Libras. A participação do(a) aluno(a) não é obrigatória.   

V – Avaliação 

 

N1 

 

ATIVIDADE CONTEÚDO VALOR 

Atividade Avaliativa 1: questões objetivas e 

discursivas 

Módulo 1 5,0 

Atividade Avaliativa 2: questões objetivas e 

discursivas 

Módulo 2 5,0 

N2 Atividades Avaliativas (produção e 

compreensão de textos em Libras/ELiS) 

Módulo 3 10,0 

 

VI – Frequência 

A frequência será acompanhada especialmente pelas atividades avaliativas realizadas na plataforma Moodle Ipê 

(para realizar as atividades avaliativas pressupõe-se que o(a) aluno(a) tenha tido acesso à plataforma Moodle 

Ipê, lido o material, assistido aos vídeos e participado dos fóruns de discussão).   

 

VII – Bibliografia básica 
CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Linguística. São Paulo. Editora Scipione, 2002. 

CAPOVILLA, F.C., RAHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 

2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
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Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da 

pandemia pelo coronavirus (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 professores 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 

regulamente 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. 
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VII – Bibliografia adicional para o ensino remoto: 
AGUIAR, T. C.; CHAIBUE, K. Histórico das Escritas das Línguas de Sinais. Revista Virtual de Cultura Surda, n. 15, 

p. 1-28, 2015. https://editora-arara-

azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/3%C2%BA%20Artigo%20para%20REVISTA%2015%20de%20THIAGO

%20AGUIAR%20e%20KARIME%20CHAIBUE.pdf. Acesso em: 22 ago 2020 

BARROS, M. E. Princípios básicos da ELiS: Escrita das línguas de sinais. Revista Sinalizar, v.1, n.2, p. 204-210, 2016. 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/38881/22322. Acesso em: 22 ago 2020.  

QUADROS, R. M. de. Aquisição de L1 e L2: o contexto da pessoa surda. In: Seminário Desafios e possibilidades na 

educação bilíngue para surdos, Jul. 1997, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: INES, Divisão de Estudos e Pesquisas - Rio de 

Janeiro: Ed. Líttera Maciel Ltda, 1997, p.70-87. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/me002964.pdf. Acesso 

em: 22 ago 2020. 

 

* Outros títulos poderão ser indicados conforme o desenvolvimento do programa, bem como vídeo-aulas 

produzidas pela professora. Todo esse material, ou link para ele, será disponibilizado pela plataforma Moodle 

Ipê.  
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https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/38881/22322
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PLATAFORMA MOODLE IPÊ – DESENHO DA PROPOSTA 

 
PERÍODO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ESTUDO: 19/11/2020 A 11/12/2020 

PLANO DE ESTUDO PARA SER DESENVOLVIDO NA PLATAFORMA MOODLE IPÊ 
CARGA 

HORÁRIA 

MÓDULO 1 – ESCRITAS DE LÍNGUAS ORAIS E DE LÍNGUAS DE SINAIS 

Texto: HISTÓRICO DAS ESCRITAS DAS LÍNGUAS DE SINAIS 

Vídeo (link do youtube) 

Slides 

Fórum de discussão 

Atividades avaliativas N1-1ª (questões objetivas e discursivas) (5,0 total) 

16h 

MÓDULO 2 – A ESCRITA DE SINAIS NA COMUNIDADE SURDA 

Texto: AQUISIÇÃO DE L1 E L2: O CONTEXTO DA PESSOA SURDA (p. 70 a 87) 

Vídeo (link do youtube) 

Fórum de discussão 

Atividade avaliativa N1-2ª (questões objetivas e discursivas) (5,0 total) 

8h 

MÓDULO 3 – ELiS (SISTEMA BRASILEIRO DE ESCRITA DAS LÍNGUAS DE 

SINAIS) 

Vídeo (link do youtube) 

Slides 

Fórum de discussão 

Atividades avaliativas N2 (compreensão e produção em Libras/ELiS) (10,0 total) 

40h 

Carga horária total 64h 

 

 

 

 


