
 

 

NOME DA DISCIPLINA: Terminografia da Libras 

PROFESSORA RESPONSÁVEL:  

Renata Rodrigues de Oliveira Garcia – renata.garcia@ufg.br  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

PERÍODO DA DISCIPLINA: 25/05/2022 a 15/09/2022 

SEMESTRE/ANO: 1°/2022 

EMENTA: Repertórios nas obras lexicográficas e terminográficas em línguas de sinais. 

Criação de sinais-termo nas diversas áreas de especialidade. 

 

I – OBJETIVO GERAL: 

 

Levar o aluno a ter o conhecimento sobre lexicografia e terminografia em línguas de 

sinais. 

 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudar o léxico e terminologia nos repertórios das obras lexicográficas e 

terminográficas em línguas de sinais;  

- Elaborar protótipos de repertórios, tais como: dicionário, glossário, vocabulário e léxico 

em suporte impresso e mídia digital; 

- Refletir sobre a relação entre léxico e terminologia no ensino da Libras como L1 e L2. 

 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Unidade I: Concepções básicas de Léxico e Terminologia 

1.1. Terminologia e Terminografia na Língua Brasileira de Sinais  

1.2. Repertórios nas obras lexicográficas e terminográficas em línguas de sinais, tais 

como: 

-dicionário monolíngue, bilíngue, trilíngue, multilíngue 

-glossário 

-vocabulário 

-enciclopédia 

 

Unidade II: Criação de sinais-termo 

2.1. Análise de sinais comuns já existentes  

2.2. Criação de sinais-termo 

2.2. Validação de sinais-termo 

2.3. Elaboração de um modelo de fichas terminográficas para registro dos termos, em 

Língua Portuguesa, e dos sinais-termo, em Língua Brasileira de Sinais ou vice versa 

 

Unidade III: Macro e microestrutura de dicionários 

3.1. Macro e microestrutura dos materiais terminográficos como glossários, dicionários, 

léxicos e vocabulários especializados. 

3.2. Microestrutura: apresentação de composição de verbetes de dicionários, glossários e 

vocabulários em Libras. 

IV – METODOLOGIA:  



 

Esta disciplina se constitui a partir de um referencial teórico-prático que privilegia a 

relação professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

- Aulas expositivas; 

- Atividades de sala de aula presenciais: aulas expositivas, debates, atividades individuais 

ou em grupo, leitura e produção textual; 

- Atividades não presenciais: leituras dirigidas, pesquisas em internet e em biblioteca. 

V - AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento da aprendizagem dos 

conteúdos e mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a trabalhos coletivos, 

atividades individuais ou em grupo, dinâmicas, trabalhos em Libras utilizados como 

instrumento de verificação de aprendizagem.  

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FAULSTICH, E; ABREU, S. P. Linguística aplicada à terminologia e à lexicologia: 

cooperação internacional: Brasil e Canadá. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Letras, 

NEC, 2003a. 

 

KRIEGER, M. G; FINATTO, M.J.B. Introdução à Terminologia: teoria e prática. São 

Paulo: Contexto, 2004. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

COSTA, M. R. Enciclolibras: produção sistematizada de sinais-termo em língua de 

sinais brasileira em novos eixos temáticos: LSB e LGP: ("Proposta Enciclopédica: 

EncicloSigno em contexto"). 2021. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade de 

Brasília, Brasília, 2021. 

 

GARCIA, R.R.O.; PROMETI, D.; ALMEIDA, F. M. Obras lexicográficas das línguas de 

sinais: análise da microestrutura dos dicionários eletrônicos. Expressões Sinalizadas, 

2019, p.142- 160. 

 

GARCIA, R. R. O. Sinais-termo da área de Traumatologia e Ortopedia: uma proposta de 

glossário bilíngue em Língua Portuguesa-Língua de Sinais Brasileira. 2021. Tese 

(Doutorado em Linguística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2021. 

 

PROMETI, D. Terminologia da Língua de Sinais Brasileira: léxico visual bilíngue dos 

sinais-termo musicais – um estudo contrastivo. Tese (Doutorado em Linguística) —

Universidade de Brasília, Brasília, 2020.  

 

TUXI, P. A terminologia na língua de sinais brasileira: proposta de organização e de 

registro de termos técnicos e administrativos do meio acadêmico em glossário bilíngue. 

Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 

 


