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PROJETO DE PRÁTICA  

COMO COMPONENTE CURRICULAR 2020 
 

Projeto de Prática Como Componente Curricular: 

 
SOCIOLINGUÍSTICA, TECNOLOGIA E TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA 

LIBRAS/PORTUGUÊS. 

 

Professoras responsáveis e e-mail da UFG:  
Prof.ª Esp.: Núbia Guimarães Faria – nubia_paz@ufg.br  
Prof.ª Ma.: Sílvia Saraiva de França Calixto - silviasaraiva@ufg.br  
Prof.ª Ma.: Thaís Fleury Avelar – thaisfleury@ufg.br 
 
Carga-horária: 100 horas                     Ano: 2020                      Vagas: 45 vagas 

 

Público-alvo: Restrito para formandos em Letras: Libras e Letras: Tradução e 
Interpretação da Libras/Português (licenciatura e bacharelado – aulas no ZOOM 
em Libras sem uso de intérpretes). 

 
1 - Justificativa:  
 

Pesquisas sobre o tema Sociolinguística, Tecnologia e Tradução e Interpretação 
da Libras/Português, para alunos de licenciatura e bacharelado, visando a contribuir com 
a expansão deste campo, a presente proposta visa ofertar oficinas/encontros práticas em 
Libras no Zoom. Devido a pandemia, não podemos dar aulas presenciais, para suprir a 
necessidade de formação de futuros professores de Libras com metodologias de ensino 
de Libras diferenciadas, que poderão ser aplicamos encontros virtuais mesmo no Zoom. 
Nesta acessibilidade digital, as questões a serem disponibilizadas em seu relatório, terem 
que ter os títulos interessantes de vários cenários. Por exemplo no Youtube na internet, 
pesquisar os conteúdos desenvolvidos no Youtube e também nas Lives do Instagram 
(usado muito atualmente). 
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Os alunos/participantes, ouvintes ou surdos, da Libras com assunto bem 
estabelecido para pessoa surda estrangeira ou brasileira, no ambiente digital ou mídia 
digital. Mais uma vez que mostre que pessoas fluentes da Libras nos youtubes/instagram 
incentivem a ideia nova para melhorar autoestima da comunidade surda mundial. 

É certo que a Linguística Aplicada/ Sociolinguística/ Tradução e Interpretação da 
Libras/Português mostram várias questões que compõem os cenários dos encontros, e 
ensinar e aprender uma língua estão marcados de atravessamentos sócio-discursivos, 
político-ideológicos, culturais e metodológicos. Além disso, o processo ensino-
aprendizagem não é e nunca foi um fenômeno isolado desenvolvido em um vácuo 
independente, pois, precisa envolver um ensino pensado nas influências de uso cotidiano 
das pessoas da Libras e de suas necessidades e expressividades, cercados de influências 
socioculturais diversas.  

Nesse cenário escolhido do youtube/instagram, acreditamos na necessidade de 
desenvolver um assunto para ajudar a esclarecer o conhecimento do dia-a-dia, afim de 
saber a curiosidade da comunidade surda, discutir. Escrever em seu relatório. A 
participação da Leland McCleary (2009) que acrescentar a sua formação na área de 
linguística digital em Letras Libras, em licenciatura e bacharelado, é isso que a 
acessibilidade digital é diferente na acessibilidade presencial, é busca de novas 
experiências. Colocar em outro parágrafo seu relatório terá que conter as referências 
bibliográficas é do youtube/instagram escolhido pelo estudante de graduação, também 
com foco particular no youtube/instagram da pessoa surda ou pessoa fluente da Libras 
nos diferentes contextos na mídia social. As pessoas que trabalham em Libras 
especialmente em assuntos de com melhorar a autoestima, com ou sem legendado, 
divulgam para área de linguística, sociolinguística e tradução, com suas informativas 
esclarecedoras, dentre outros vários assuntos. Esses ambientes virtuais mostram pessoas 
fluentes de LIBRAS por diferentes regiões. 

Pensando nessa dinâmica existente, em Libras existe proposta de 
oficinas/encontros que tem como objetivo geral o de introduzir e aprimorar o temático, 
nos diversos contextos existentes: educação, ensino da Libras,  cursos superiores e 
profissionalizantes, expandindo no youtube/instagram, explorando ideias no campo de 
metodologias desse ensino nas atividades das oficinas/encontros, envolvendo educadores 
ouvintes e surdos ao longo das diferentes etapas propostas e buscando articulá-las aos 
aspectos socioculturais e situacionais que se mostram a extrema relevância nesse 
processo.  

Dessa forma, durante todo o processo de ensino a relação “língua (Libras) X 
sujeito surdo/ouvinte fluentes da Libras (aspectos socioculturais)” estarão, a todo instante, 
articulados às propostas das metodologias através de oficinas/encontros e que serão 
fundamentadas, teoricamente, a educação voltada a grupos sociais e linguísticos 
minoritários (CÉSAR; CAVALCANTI, 2007), tal como a educação de pessoas surdas 
(CAPOVILLA, 2000; SKLIAR, 2000), sociolinguísticas da Libras (MCCLEARY, 2009), 
dentre outros. 
 
 
 



 3 

2 - Objetivos:   
 

1) Geral: Introduzir e aprimorar os diversos conteúdos apresentados sobre o tema 
de Sociolinguística e Tecnologia da Libras, também com modalidades de ensino, 
pelo uso de acessibilidade digital, principalmente de Lives no youtube/instagram, 
contato com alunos no Zoom, devido à pandemia.  

 
2) Específicos: 
• Descrever os diferentes tipos aspectos sócio-culturais envolvidos no tema de 

Sociolinguística,Tecnologia e Tradução e Interpretação da Libras/Português.  
• Discutir e investigar as pesquisas sobre aspectos sócio-culturais e outros 

conteúdos no youtbe/instagram e outros usos de tecnologia durante à pandemia.  
• Promover um ensino da tradução a busca de textos atualizados para Libras os 

vídeos no youtube/instagram, abordando novos conhecimentos para os alunos 
aprendidos; criação também de novos conteúdos dos alunos para uso de 
tecnologia da Libras.  

 
3 - Metodologia:  
 

A proposta de desenvolvimento da pesquisa se dará através da oferta de 4 
oficinas/encontros práticas que ocorrerão no decorrer do ano letivo de 2020 durante à 
pandemia. 

Cada oficina/encontro terá a duração de 2 horas práticas, conversação com 
alunos/participantes no Zoom, uma vez por semana, a partir de uma abordagem 
colaborativa e expositiva, onde serão discutidos e praticados: aspectos sócio-culturais e 
também de tecnologia da Libras, construção de material traduzido apropriado para o uso 
de tecnologia ou outros recursos materiais, todos valorizando a habilidade visual 
imagética, formas criativas de contextualização desse ensino para reforço e apreensão do 
que foi aprendido, adaptação de temas cotidianos para destacar o uso funcional da Libras 
dentre outros. Por isso, o estudo de sociolinguístico da Libras tem relação a sua futura 
pesquisa, pesquisar e buscar o conhecimento de estudo básico linguística e tradução em 
Libras, o vídeo de Libras hoje é muito comum, muito usado para uma melhor visibilidade 
e acessibilidade da comunidade surda. 

Finalmente, de acordo com prazo combinado, o aluno participante ou grupo 
participante deverá desenvolver e entregar um relatório único pronto sobre os conteúdos 
discutidos e acrescidos de suas opiniões reflexivas sobre o que conseguiu aprender e quais 
as possíveis contribuições da oficina/encontro na construção de sua autonomia e 
identidade para trabalhar os recursos materiais no uso de youtube/instagram. 

Seguir as novas etapas das oficinas/encontros à noite no Zoom - debates para 
alunos acompanhando o roteiro para discutir nos debates e elaborar os trabalhos:  
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1) ETAPA 1 – Sociolinguística da Libras: Encontro com a profa. Nubia 
Guimaraes, oferecer os textos, conversação com alunos no Zoom, durante 2 horas, 
e elaborar atividade virtual para youtube/instagram.  
Data: Definir o dia, outubro/novembro/2020. Referência: Leland McCleary 
(USP), “SOCIOLINGUÍSTICA”. UFSC, 2009.  
 

2) ETAPA 2 – Tradução de/para Libras: Encontro com a profa. Thaís Fleury, 
ensinar na conversação com alunos no Zoom, por 2 horas, a escolher os conteúdos 
acompanhados das etapas acima, sobre aspectos sócio-culturais e aspectos 
tecnológicos por alunos a traduzir esses materiais para vídeos em Libras.  
Data: Definir o dia, fevereiro/março/2021. Referência: artigo do Carlos Rodrigues 
e Silvana Santos sobre “A INTERPRETAÇÃO E A TRADUÇÃO DE/PARA 
LÍNGUAS DE SINAIS: CONTEXTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SUAS 

DEMANDAS”; e entre outros.  
 

3) ETAPA 3 – Uso de Tecnologia da Libras Encontro com a profa. Silvia Calixto, 
oferecer os textos, explicar sobre esse tema, como elaborar atividade para alunos 
contextualizando com aspectos sócio-culturais acima, conversação com alunos no 
Zoom, durante 2 horas.   
Data: Definir o dia, abril/maio/ 2021. Referência: Artigo dos Adriana Moreira de 
Souza Correa, Egle Katarinne Souza da Silva, Alanna Gadelha Batista sobre 
“FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO ENSINO DE LIBRAS”, e entre 
outros. 
 

 
 

4 – Avaliação: 
 

Será feita mediante a entrega de relatórios/ trabalhos feitos pelos alunos/grupos e 

a apresentação de grupos, isto é, será avaliado a:  

(i) a apresentação de proposta inovadora de uma aula da professora 

envolvendo o tema para a participação dos alunos no Zoom ou Youtube 

ao vivo; 

(ii) entrega do relatório final com descrição das contribuições teórico-práticas, 

contextualizando nas oficinas em suas formações como futuros 

professores de Libras, no último encontro (conforme mostrado no 

cronograma).   

Assim, cada parte citada no item de cronograma abaixo “trabalhos feitos pelos 

alunos”, corresponderá a uma nota/peso (deverão ser entregues, conforme o cronograma 
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apresentado) que, somada à proporção da nota que se refere à entrega do relatório final, 

corresponderão à nota/peso final. Também serão considerados o empenho, a participação 

e a pontualidade no cumprimento das etapas.  

Obs: É imprescindível a presença e participação ativa do aluno em todas as oficinas/ 

encontros no Zoom durante todo o horário proposto. 

 
Cronograma de datas:  
 

ETAPAS/  
ENCONTROS NO ZOOM 

DATA DOS ENCONTROS  
E HORÁRIOS 

NOTA/ 
PESO 

Participação do encontro 1 

Profa. Nubia Guimarães – Sociolinguística. 

Data: outubro/novembro/2020 

Horário (a profa vai definir) 

30 

Participação do encontro 2  

Profa. Thaís Fleury – Tradução. 

Data: fevereiro/março/2021 

Horário (a profa vai definir) 

30 

Participação do encontro 3 
Profa. Sílvia Calixto – Uso de Tecnologias da 
Libras. 

Data: abril/maio/2021 

Horário (a profa vai definir) 

30 

Último encontro com todas professoras e 
alunos sobre elaboração do relatório final a 
ser entregue outro dia por e-mail. 

Data última/ Horário 
(as profas vão definir) 

5 

Entregue os (três títulos) relatórios prontos 
por e-mails das todas professoras. 

Data/ Horário 
(as profas vão definir) 

5 

TOTAL (peso/nota) 100 

 
OBS: Para o alcance total dos pesos/notas serão considerados o empenho, a 
participação e a pontualidade no cumprimento das oficinas/encontros; o envio 
antecipado, do relatório pelo grupo de alunos, a apresentação dos trabalhos feitos 
pelos alunos e a entrega do relatório final pronto por grupos referentes ao encontro 
final (último encontro) propostas, em cada etapa e data acima descrita no cronograma. 
Não serão aceitas faltas em nenhuma oficina proposta, para o cumprimento do 
cronograma proposto. 
Será entregue o relatório pronto final até dia __________ (final do prazo – junho de 
2021), para assinatura da ficha de avaliação do PCC.  
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Sites para consulta: 
 
<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/metodologi
aDeEnsinoEmLibrasComoL2/assets/629/TEXTOBASE_MEN_L2.pdf> 
 
<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/metodologi

aDeEnsinoEmLibrasComoL1/assets/631/TEXTO-BASE_SEM_AS_IMAGENS_.pdf 
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Orientações para alunos(as) participantes do PCC 

 
Primeiro passo: Inscrição dos alunos interessados, número da matrícula, período, curso, 
e-mail e número de celular. Mande para os e-mails das professoras/45 vagas.  
 
Acadêmico(a): ______________________________________________.  

N. da matrícula: ___________________.  

E-mail: _____________________________________________________.  

Número de celular: (62) _________________.  

 
Segundo passo: Contato com pessoal no ZOOM ou MEETING (GOOGLE), marcar o 
horário e dia, saber em Libras, nada da presença de intérprete. Receber orientação das 
professoras surdas, receber os materiais básicos. (Procurar e tirar a sua dúvida, manter o 
contato com a professora surda)  
 
Terceiro passo: Mandar seu trabalho por e-mail(s) da(s) professora(s), quer orientação e 
marcar o dia e horário, com ZOOM para conversar sobre o assunto de texto do seu PCC.  
 
Quarto passo: Finalizar do seu trabalho/relatório, texto digitado, mande para o e-mail do 
grupo de professoras surdas do PCC.  
 
No final, quando seu trabalho for aprovado, tem que procurar sua orientadora/ professora 
para assinar a lista de aprovação do PCC com 100 horas obrigatórias mas aluno(a) terá 
imprimir sua ficha de avaliação de PCC com sua assinatura, scanner com a sua assinatura 
e mandar e-mails para todas as professoras surdas, e também no grupo de PCC 
(WhatsApp).  
Bom estudo pra vocês. 
 
 
 
 
 
 


