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PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: Educação bilíngue: 
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CONTATOS:  

Alessandra Campos Lima Juliana Guimarães Faria 

E-mail: alessandracampos@ufg.br E-mail: julianagf@ufg.br 

Whatsapp: (62) 99204-2108 Whatsapp: (62) 98123-6338 
 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

SEMESTRE/ANO: Ano letivo de 2021 

VAGAS: 60 vagas 

JUSTIFICATIVA: 
A formação do profissional da educação exige reflexões teórico-práticas sobre o 

funcionamento da educação escolar, mais especificamente do dia-a-dia escolar, dificuldades e 
peculiaridades que a permeiam.  

Autores como Guimarães (2009), Esteve (1995), Nóvoa (1999) e Libâneo (2001) 
consideram que a formação de professores deve passar pelo estudo específico da escola, para 
que a construção da profissionalização docente seja estruturada de forma reflexiva sobre as 
problemáticas cotidianas e a busca por soluções para os desafios educacionais.  

Na educação bilíngue para surdos, o professor regente e o intérprete de Libras atuam 
em sala de aula conjuntamente (LACERDA, 2006). Para que as atividades se desenvolvam de 
maneira adequada é necessário que os profissionais envolvidos cultivem uma dinâmica de 
interação, planejamento, trocas de experiências e novas possibilidades. 

Nesse sentido, propõe-se um projeto de prática como componente curricular que permita 
a relação teoria e prática, tendo uma realidade escolar como foco, especificamente, a partir de 
contato com profissionais que estão atuando na educação bilíngue (LODI, 2013). 

OBJETIVOS: 
Geral: 

• Refletir sobre o cotidiano dos profissionais envolvidos na educação bilíngue para surdos: 
o professor bilíngue (Libras/Português) e o intérprete de Libras. 

Específicos: 
• Conhecer a dinâmica de trabalho em que estão envolvidos o professor regente e o 

intérprete de Libras. 

• Realizar estudo nos moldes da metodologia dialética. 

• Fomentar a construção da identidade profissional na educação bilíngue. 

CONTEÚDOS: 
1. Educação bilíngue: aspectos legais 



2. Questões de profissionalização e identidade dos profissionais da educação bilíngue 

METODOLOGIA 
O projeto tem como metodologia principal o estudo analítico a ser desenvolvido por 

duplas. Propõe-se que as duplas participantes possam conhecer a realidade da atuação 
profissional no contexto da educação bilíngue, com foco na profissionalização e construção da 
identidade. A realidade selecionada para análise é a educação bilíngue pública de nível básico 
no Estado de Goiás. 

Para tanto, os alunos desenvolverão três etapas da produção de conhecimento: 
síncrese, análise e síntese. Para Vasconcelos (1999), uma metodologia dialética de construção 
do conhecimento é expressa em três momentos correspondentes que devem fazer parte da 
preocupação dos educadores que mediam o processo de ensino-aprendizagem: mobilização 
para o conhecimento, construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese do 
conhecimento. Para o autor, estes três momentos se aproximam da metodologia dialética de 
construção de conhecimento (Síncrese, Análise e Síntese). 

A síncrese será vivenciada a partir do processo de motivação para explorar materiais 
teóricos, vídeos, textos e reflexões sobre o tema. Após o momento de motivação, os grupos 
vivenciarão o processo de contato com a realidade e análise da realidade encontrada e 
identificada a partir de sujeitos já profissionais experientes. Após a análise, realizarão a síntese, 
produzindo uma reflexão, expressa no formato de um relatório, em que conste a expressão da 
experiência conhecida e comparar essa experiência com fundamentos teóricos indicados. 

Assim, as etapas de desenvolvimento do projeto constarão de: 
1. Início da atividade com reunião virtual. É obrigatório aos estudantes a assinatura de 

termo de comprometimento ético para realização de coleta de dados com sujeitos, 
conforme orientação das professoras responsáveis. Neste momento, se inicia a 
exploração da bibliografia indicada e estudo dos materiais encontrados na Internet e 
indicados pelas professoras responsáveis sobre a educação bilíngue e sobre a 
identidade e profissionalização: projeto, textos comentados, vídeos e hipertextos (30 
horas). Esta fase é composta de 2 reuniões virtuais com as professoras agendadas para 
as datas de: 14 e 28/09/2021, terças-feiras, horário: 17:50 às 18:40h. 

2. Busca de sujeitos, preparação do instrumento de coleta de dados (é um único roteiro 
aprovado coletivamente para todas as duplas), realização de entrevistas, análise 
comparada com a bibliografia indicada e os dados dos sujeitos (entrevista com 4 sujeitos 
em cada dupla, conforme critérios e inclusão e exclusão entregues pelas professoras 
responsáveis) (30 horas). Esta fase é composta de 2 reuniões virtuais com as 
professoras agendadas para as datas de: 04/10 e 08/11/2021, horário: 17:50 às 
18:40h. 

3. Transcrição das entrevistas, construção de relatório (conforme modelo) expressando a 
síntese do que fora aprendido (40 horas). Esta fase é composta de 1 reunião virtual com 
as professoras agendadas para as datas de: 01/02/2022, horário: 17:50 às 18:40h. 

4. Finalização e entrega do relatório final e autoavaliação: dia 12/04/2022, até as 23:59h. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e formativa. Será analisado o processo de dedicação das 

componentes das duplas na realização do projeto. Para aprovação, os estudantes deverão: 
1) Participar de todas as reuniões. Faltar às reuniões depende de análise das 

professoras mediante justificativa. 
2) Apresentar um relatório único por dupla, conforme modelo. 
3) Elaboração de uma auto-avaliação individual. 



Somente após a aprovação do relatório final é que será considerado o aproveitamento total no 
Projeto. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (OBRIGATÓRIAS) 

Dia da semana Datas Horário Atividade 

3ª feira 
14 de setembro/2021 

17:50 às 
18:40 Reunião virtual 

28 de setembro/2021 

2ª feira 
04 de outubro/2021 

08 de novembro/2021 

3ª feira 01 de fevereiro/2022 

5ª feira 12 de abril/2022 Até as 23h59 Entrega do Relatório Final e 
Autoavaliação  

 

INSCRIÇÕES: 
1) Clique no link https://forms.gle/kq9n7xtEpnSWaQaB7 e preencha os seus dados (Vagas 

destinadas aos 60 primeiros inscritos). 
2) Aguarde e-mail se sua inscrição está aceita (até 48 horas após o preenchimento do 

Formulário). 
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