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SEMESTRE/ANO: 1º sem/2020 

EMENTA:  

Desenvolvimento da competência comunicativa em Libras. Práticas de compreensão e produção em Libras por 

meio do uso de estruturas e funções comunicativas básicas. Uso da língua em situações que simulam a realidade. 

I – OBJETIVOS:  

• Desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras. 

• Aprimorar a prática de produção em Libras por meio do uso de estruturas e funções comunicativas 

básicas. 

• Apresentar questões comuns referentes ao surdo e sua organização social e cultural. 

 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1.Técnicas e estratégias de compreensão e produção de texto em Libras 

1.1. Situação apresentada e discutida em Libras 

1.2. Textos sinalizados em Libras, bem como diálogos, imagens e textos 

2. Alfabeto Manual e Soletração dos Nomes 

3. Numerais Cardinais e numerais para quantidade  

4. Cumprimentos 

5. Pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos) e expressões interrogativas 

6. Advérbios de modo incorporados aos verbos 



7. Expressões e advérbios de tempo 

8. Grupos temáticos de sinais 

8.1. Calendário  

8.2. Família 

8.3. Materiais de Expediente  

8.4. Cores 

8.5. Frutas e verduras 

8.6. Lugares em Goiânia 

8.7. 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, e/ou 
Zoom 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: 
 

Esta disciplina privilegia a relação professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo 

de ensino-aprendizagem. Deste modo, as aulas se desenvolverão segundo um processo dialógico, com aulas 

expositivo-dialogadas. Além disso, a disciplina lançará mão de: 

● Dinâmicas de grupos; 

● Diálogos em Libras; 

● Leitura e análise de textos em Libras; 

● Prática da produção e compreensão em Libras; 

● 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 poderão 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.  



 

O material didático se constituirá de slides e de vídeos sobre o assunto abordado, bem como o uso dos recursos 

do SIGAA.  

 

IV - AVALIAÇÃO: 

Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. Serão usados os seguintes 

instrumentos: 

● Avaliação prática; 

● Avaliação das produções realizadas em individual. 

Serão feitas avaliações individuais, levando-se em consideração todas as atividades discentes e o desempenho 

do aluno no decorrer do semestre. 

 

Critérios de avaliação 
 
N1 – 10,0 + 10,0: 20,0/2 = 10,0 
 

1. Prática em Libras: diálogo 1 – 2,0 
2. Prática em Libras: diálogo 2 – 2,0 
3. Apresentação avaliativa – 6,0 

 
N2 – 10,0 + 10,0: 20,0/2 = 10,0 
 

1. Prática em Libras: diálogo 3 – 2,0 
2. Prática em Libras: diálogo 4 – 2,0 
3. Apresentação narrativa curta em Libras – 2,0 
4. Apresentação avaliativa – 40,0 

 
Critérios: 
 

1. Uso da datilologia, do numeral e do espaço  
2. Criatividade (exploração visual na parte prática)  
3. Vocabulário (uso adequado dos sinais)  
4. Desempenho do aluno (clareza na exposição na Libras)  
5.  Contextualização (texto traduzido ou imagem em contexto)  

 

V – OBSERVAÇÕES SOBRE O ENSINO REMOTO 
 
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. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CAPOVILLA, F. C. et al. Novo DEIT LIBRAS – Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira (Libras). Baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas. São Paulo: EDUSP, 2011. Vol. 

1 e 2. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico: livro do professor. 6. ed. Brasília: 

Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2007. 

QUADROS, R. M. de; PIMENTA, N. Curso de Libras 1 (Básico). Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.  

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBRES, N. de A.; NEVES, S. L. G. De sinal em sinal: comunicação em Libras para aperfeiçoamento do 

ensino dos componentes curriculares. São Paulo: Duas Mãos, 2008. 

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

2010. 

GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

LIBRAS - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Disponível em: <www.acessobrasil.org.br/libras>. Acesso 

em: 16 mar. 2016. 

RAMOS, C. R. Libras: a língua de sinais dos surdos brasileiros. Rio de Janeiro: Arara Azul. Disponível em: 

<www.editora-arara-azul.com.br>. Acesso em: 16 mar. 2016. 

STUMPF, M.; QUADROS, R. M. de; LEITE, T. de A. (orgs). Estudos da Língua Brasileira de Sinais I. 

Florianópolis: Insular, 2013. 

 

VII - SITES 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

http://www.dicionariolibras.com.br/website/dicionariolibras/dicionario.asp?cod=124&idi=1&moe=6 

www.feneis.com.br 

http://www.apilms.org/menu/downloads/livro_libras.pdf 

http://www.editora-arara-azul.com.br 

http://www.glossariolibrasportugues.com.br/sobre 

 

 


