
 

 

Nome da Disciplina: Língua Brasileira de Sinais 1 

Professores responsáveis: Alessandra Campos | alessandracampos@ufg.br 

                                            Ícaro Santos | icaaro7@ufg.br 

Carga horária semestral: 64 horas 

Carga horária semanal: 4 horas 

Semestre/ano: 1º sem/2022 (25/05 a 15/09) 

Ementa:  

Introdução às práticas de compreensão e produção em Libras por meio do uso de 

estruturas e funções comunicativas elementares. Introdução ao sistema fonético e 

fonológico da Libras. Escrita de sinais. 

1 Objetivos:  

1.1 Desenvolver as habilidades de compreensão e produção em Libras. 

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

comunicativas básicas. 

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

2 Conteúdo programático: 

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

2.2. Concepções e mitos sobre Línguas de Sinais 

2.3. Parâmetros da Libras 

2.4. Alfabeto manual e soletração dos nomes 

2.5. Numerais cardinais e numerais para quantidade  

2.6. Cumprimentos 

2.7. Grupos temáticos de sinais 

     2.7.1. Calendário  

     2.7.2. Antônimos 

     2.7.3. Família 

     2.7.4. Materiais de Expediente  

     2.7.5. Cores 

     2.7.6. Frutas e verduras 

8. Verbos e tipos de negação 

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

10. Adjetivos 

11. Prática de língua – produção escrita 

     11.1 Atividades simples de leitura e escrita em ELiS 

Obs.: As propostas de atividades durante o semestre não seguirão, necessariamente, a 

ordem de conteúdos e orientações de trabalhos apresentados nesta seção.  
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3 Metodologia: 

Esta disciplina está formulada a partir de um referencial teórico-prático que privilegia as 

atividades colaborativas entre professor(a) e alunxs como condição fundamental para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, as aulas serão desenvolvidas com encontros presenciais, na Faculdade de 

Letras, 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. 

No ambiente virtual (Sigaa) serão disponibilizados materiais de estudo, como textos em 

pdf. e/ou links de vídeos ou textos sobre os assuntos estudados. 

Além disso, a disciplina lançará mão de: 

3.1 Atividades individuais; 

3.2 Atividades em grupo; 

3.3 Leitura e discussão de textos em Libras e em português; 

3.4 Prática da produção e compreensão em Libras; 

3.5 Filmagem de atividades; 

3.6 Devolutivas das atividades individualmente, pelo Telegram. 

O material didático será constituído de slides e de vídeos sobre os assuntos abordados, 

textos impressos ou em pdf em português, para discussão em Libras, bem como o uso 

dos recursos do SIGAA.  

4 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 Uso adequado dos conteúdos estudados na produção sinalizada. 

 

A seguir, disponibiliza-se o quadro de atividades obrigatórias e não obrigatórias, as 

datas de entrega e a pontuação de cada uma, para compor as notas de N1 e N2: 
 

N1 Data Valor 

Atividade avaliativa 1 (individual) 21/07 10,0 

Atividade avaliativa 1 (em grupo) 28/07 10,0 

Total                                                                (10,0 x 2) = 20,0/2 = 10,0 

N2 Data Valor 

Atividade avaliativa 2 (individual) 01/09 10,0 

Atividade avaliativa 2 (em grupo) 08/09 10,0 

Total   (10,0 x 2) = 20,0/2 = 10,0 
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7 Sites: 

<http://www.bibliolibras.com.br/>  

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

<http://www.dicionariolibras.com.br/website/dicionariolibras/dicionario.asp?cod=124&

idi=1&moe=6> 

<http://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/>  
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