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Edward Madureira Brasil Reitor  288.468.771-87 
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1.1 Título do projeto 

Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para Surdos 

 

1.2 Objetivo Geral 

Qualificar, de forma emergencial, 500 professores que trabalham em escolas para 

surdos e escolas inclusivas visando fomentar a educação bilíngue com a formação 

continuada de professores da rede pública de ensino por meio de curso de 

aperfeiçoamento, tendo como base o momento atual de pandemia, na qual as aulas 

estão acontecendo remotamente e/ou de forma híbrida. 
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1.3 Objetivos Específicos 

Contribuir com a formação emergencial de professores da Educação Básica 

envolvidos no ensino de alunos surdos, pautados por uma proposta que respeite as 

especificidades linguísticas desses sujeitos e atenda a demanda atual do ensino 

remoto e/ou híbrido. 

 

Trabalhar com recursos tecnológicos que possam incluir o surdo nas aulas que 

estão sendo preparadas pelos professores no formato remoto e virtual. 

 

Abordar e debater sobre metodologias ativas e educação 4.0 em um contexto para 

educação bilíngue remota. 

 

1.4 Público-Alvo 

 

Professores da Educação Básica que atuem na esfera pública e conveniada (sem 

fins lucrativos) que trabalham com alunos surdos. 

 

1.5 Produtos esperados 

Elaboração e oferta emergencial de curso na modalidade a distância com 90 horas 

de duração para qualificar 500 professores da educação básica no atendimento a 

alunos surdos, dentro do contexto de pandemia, visando um ensino remoto ou 

híbrido. 

 

Criação de videoaulas acessíveis em Libras e com legenda e material didático 

digital acessível em Libras (escrita e sinalizada) e Língua Portuguesa (na 

modalidade escrita) para cada conteúdo abordado, produzidas pelos professores 

conteudistas surdos da Universidade Federal de Goiás e seus convidados, em 

parceria com o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e 

Atendimento às Pessoas com Surdez - CAS/Goiânia. 
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1.5. Meta física e custo unitário  

Ofertar curso de Extensão (90 horas) para cerca de 500 professores da educação 

básica das redes pública e privada (sem fins lucrativos) de ensino.  

1.6. VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO:  

R$ 125.109,90 (cento e vinte e cinco mil, cento e nove reais e noventa centavos) 

 

1.7 Vigência do projeto 

 

INÍCIO TÉRMINO 

Julho 2020 Janeiro 2021 

 

1.7.1Oferta do Curso 

INÍCIO TÉRMINO 

Agosto/ 2020 Novembro/ 2020 

 

 

2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O presente projeto se justifica pela emergência sanitária que o Brasil vive no 

momento atual, causado pela pandemia. Assim, justifica-se pela/o: 

 

 pandemia e a influência na educação de surdos, que estão marginalizados e 

sem atendimento adequado; 

 legislação referente a educação de Surdos no Brasil, que garante a educação 

bilíngue; 

 cumprimento das competências centrais da Diretoria Políticas de Educação 

Bilíngue de Surdos, conforme do Decreto n° 10.195/2019, art. 33 e inciso IV; 

 relevância histórica e acadêmica que marcam a escolha da UFG como 

instituição parceira na realização do projeto, com a participação do CAS-

Goiás.  
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2.1 A pandemia e a influência na educação 

 

A pandemia ocorrida devido a COVID-19 afetou significativamente a educação 

mundial. As escolas e os professores não estavam preparados para atuar 

remotamente. O que começou com um vírus nomeado como coronavírus no ano de 

2019 na China, acabou se alastrando pelo mundo e trazendo consequências graves 

para todos os campos na sociedade. 

 

Uma das formas de se prevenir e diminuir o contágio deste vírus foi o isolamento 

social e quarentena. No caso do Brasil, começaram a ser tomadas as medidas de 

combate no mês de março de 2020 e um dos locais que tem se a aglomeração de 

pessoas é a escola. Como não se esperava essa emergência sanitária, ninguém 

estava preparado para trabalhar de forma remota, uma vez que, no Brasil, ainda 

existe uma parcela da sociedade que não tem acesso nenhum a qualquer tipo de 

tecnologia. 

 

Para tentar diminuir os prejuízos no ano letivo escolar, muitas secretarias de 

educação optaram pelo ensino remoto, utilizando os diferentes aplicativos e 

plataformas como forma de garantir aos alunos acesso aos conteúdos escolares.Os 

professores foram se organizando para dar aulas remotamente, mas é notório que 

falta acessibilidade linguística aos surdos, devido a falta de conhecimentos dos 

professores no que tange o uso da tecnologia, conhecimentos específicos sobre 

educação bilíngue de formas de garantir a qualidade de acesso aos conteúdos 

escolares por parte dos alunos surdos. Fato este que justifica a oferta desse curso 

de extensão proposto pela UFG em parceria com o CAS-Goiás. 

 

2.2 A legislação referente a educação de surdos 

 

Atualmente, temos em vigor no Brasil as seguintes legislações: Lei n. 10.436/2002, 

Decreto n. 5.626/2005, Lei n. 13.005/2014 e a Lei n. 13.146/2015.  
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As pesquisas sobre a Libras no Brasil começam com a pesquisadora Lucinda 

Ferreira Brito em 1980 com a Língua de Sinais dos índios Urubu-Kaapor e depois 

propôs uma gramática da Língua Brasileira de Sinais. Anos mais tarde, Ronice 

Muller de Quadros e Lodenir Karnopp (2004) também lançam trabalhos referentes à 

Língua de Sinais. Somente no ano de 2002, por meio da Lei n. 10.436, em seu art. 

1º a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão e outros recursos de expressão a ela associados. O ponto importante 

que essa mesma Lei nos remete é que a Libras é reconhecida como língua da 

comunidade surda brasileira. 

 

Após três anos da promulgação da Lei de Libras, no ano de 2005, foi promulgado o 

Decreto n. 5.626 para regulamentá-la. O referido Decreto também traz providências 

para a educação de surdos, entre elas a formação de professores surdos e ouvinte 

para atuar com a educação de surdos, a garantia do intérprete de Libras, a sua 

formação para atuação na área, a inclusão da Libras como disciplina curricular em 

cursos superiores, garantia do direito à educação e a saúde das pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva, uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para o 

acesso das pessoas surdas à educação e o papel do poder público e das empresas 

que detêm concessão ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão 

da Libras. O Decreto n. 5.626 considera pessoa surda: 

 

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 
por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais-Libras. 
 
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2005. 
p.1). 

 

Outro aspecto a ser abordado é a Lei n. 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova 

o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Em sua meta 4, traz 

a universalização do ensino para a população de quatro a dezessete anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 
6/26 

 

SECRETARIA DE MODALIDADES ESPECIALIZADAS – SEMESP 
 

 
 

 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Como estratégia no 

item 4.7 a garantia da oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua 

e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos 

surdos e com deficiência auditiva de 0 a 17 anos, em escolas e classes bilíngues e 

em escolas inclusivas. No item 4.13, ainda, ressalta o apoio a ampliação das 

equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 

escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores(as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio 

ou auxiliares, tradutores(as), intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 

surdocegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues. 

 

Um outro instrumento jurídico é o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(EPD), a Lei n. 13.146 de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI).Em seu artigo 1º é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, destinada a assegurar e promover condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e a cidadania. Em seu capítulo IV, do direito à educação, aborda 

a oferta da educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade 

escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues 

e em escolas inclusivas. 

 

Vale destacar aqui, ainda, que a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de 

Surdos, estruturada pelo Decreto nº 10.195/2019, traz em seu art. 33 o objetivo de 

subsidiar e implementar a educação bilíngue para surdos em nosso país e da 

formação de professores. Destacamos os seguintes incisos do referido artigo: 

 

Art. 33. À Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos compete: 

 

I - planejar e coordenar a formulação e a implementação de políticas públicas, em 

parceria com os sistemas de ensino, destinadas à educação bilíngue de surdos, 

surdo-cegos e deficientes auditivos que considerem a Língua Brasileira de Sinais - 
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Libras como primeira língua e língua de instrução e a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita como segunda língua; 

 

II - fomentar a criação de escolas bilíngues de surdos, no âmbito dos sistemas de 

ensino, com oferta de educação integral, em todas as etapas da educação básica; 

 

III - definir e implementar ações de apoio didático, técnico e financeiro ao ensino 

bilíngue de surdos, surdo-cegos e deficientes auditivos; 

 

IV - promover ações para a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação bilíngue de surdos. (BRASIL, 2019, p. 1, grifo nosso). 

 

 

Dessa forma, o presente projeto, cujo objetivo já foi mencionado anteriormente, está 

coerente às atribuições dessa Diretoria, sobretudo da formação continuada de 

professores. Sendo este uma formação continuada no formato de curso de 

aperfeiçoamento, que visa qualificar profissionais das escolas e classes bilíngues, 

bem como das escolas inclusivas, caracteriza-se como uma ação emergencial no 

contexto da pandemia, financiado pelo MEC, cumprindo assim o disposto no inciso 

IV do referido artigo. Ainda, o projeto prevê a parceria com o CAS-Goiás, instituição 

que tem conhecimento e experiência com a educação básica. Além disso, não se 

pode esquecer que está dentro do espectro da Rede Nacional de Formação de 

Profissionais da Educação (Renafor). 

 

Dessa forma, a proposta do curso e o seu conteúdo programático contemplam as 

necessidades educacionais remotas para educação bilíngue para surdos no 

momento atual de pandemia. 

 

2.2 Relevância histórica, acadêmica e técnica que marcam a escolha da UFG 

como instituição parceira na realização do projeto 

 

Foi na transição dos anos de 1990 para os anos 2000 que a UFG inicia sua 

experiência com a Educação a Distância. As primeiras atividades aconteceram no 

âmbito das discussões do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas (Forproex) com o foco, justamente, na formação continuada de professores 

da educação básica. Em 2000 a UFG, por meio do Conselho Universitário, cria um 

primeiro órgão interno, a UFG Virtual. Desde então, foram várias as parcerias entre 

a UFG e o MEC para oferta de diversos cursos na modalidade EAD para formação 
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de professores; desde programas do Parfor, UAB até cursos vinculados ao Proinfo. 

Em 2007, a UFG altera sua estrutura administrativa, extinguindo a UFG Virtual e 

criando o CIAR – Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, órgão vinculado 

diretamente à Reitoria e que é responsável por apoiar o desenvolvimento de várias 

atividades na modalidade de educação a distância em andamento em diferentes 

unidades acadêmicas da universidade.  

 

No que se refere à educação bilíngue e os surdos, a UFG foi a primeira 

universidade do Brasil a ofertar o curso de Letras: Libras de forma presencial. Antes 

dela, a UFSC ofertava no formato a distância. O Curso de Letras: Libras presencial 

na UFG iniciou em 2009 e já completa 10 anos de funcionamento, com uma 

trajetória de formação de professores de Libras já consolidada e com grupos de 

pesquisa registrados no Cnpq e oferta de cursos de especialização específicos da 

área. No que se refere a cursos de extensão, há um leque de atividades que a UFG 

também já implementou na área, desde 2009. 

 

Além disso, todos os cursos de Licenciatura na modalidade EaD ofertados na UFG 

possuem a disciplina de Libras, a qual é responsabilidade da equipe de professores 

que atuam no curso de Letras: Libras presencial. Demonstrando, assim, uma 

capacidade para cursos a distância e na área de educação bilíngue. 

 

Do ponto de vista tecnológico, a UFG aderiu à Plataforma GSuit da Google e conta 

com um leque de ferramentas pedagógicas disponíveis a professores e alunos que 

podem contribuir com a oferta de cursos a distância, como o GoogleClass, 

Plataforma de Videochamada Google Meet e demais ferramentas, como o Drive 

(com capacidade sem limitação de dados), Agenda Coorporativa e E-mail 

Institucional. 

 

Ainda, do ponto de vista tecnológico, a UFG possui a RNP Conferência e um 

Moodle (AVA) institucional, denominado Moodle Ipê. 
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Toda essa estrutura e expertise da UFG será utilizada para esse momento 

emergencial de oferta de curso para profissionais da rede de educação básica no 

atendimento aos surdos da educação básica com foco no desenvolvimento de uma 

educação bilíngue. 

 

Ademais, esse projeto será desenvolvido em parceria com o CAS – Goiás, visando 

melhor articular com a realidade da educação básica e as necessidades de crianças 

e jovens surdos que estão nas escolas públicas. 

 

3  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E SUBATIVIDADES DO PROJETO 

 

Etapa/ 
Fase 

Especificação das ações 
Indicador 

físico 
Período 

Unidade Início Término 

01 

 Planejamento do curso, seleção 
da comissão organizadora e 
levantamento da estrutura 

necessária 

Reuniões 
virtuais 

realizadas 

Jul. 
2020 

Jul. 
2020 

02  
Processamento dos trâmites 

burocráticos que envolvem as 
parcerias interinstitucionais 

Processos 
tramitados 

Jul. 
2020  

Jul. 
2020 

03 
Publicar site do projeto e 

alimentar de informação durante 
o andamento e conclusão 

Site criado 
jul. 

2020 
Jan. 
2021 

04 
Organizar e convocar dos 
professores ministrantes 

Entrevistas 
realizadas 

    Jul. 
2020 

Jul. 
2020 

05 Seleção dos tutores e intérpretes 
Edital 

Publicado 
Jul. 

2020 
Ago. 
2020 

06 
Formação ou preparação da 
identidade visual do curso 

diretrizes de gravação 

GoogleClass 
Concluído 

Jul.  
2020 

Ago. 
 2020 

07 
Estruturar as videoaulas e 
conteúdo no GoogleClass 

GoogleClass 
Concluído 

Jul. 
2020 

Nov. 
2020 

08 Formação inicial de tutores  
Curso para 

Tutores 
Jul.  

2020 
Ago. 
2020 

09 
Abertura das inscrições para 

cursistas 
Edital publicado 

Jul.  
2020 

Ago. 
2020 

10 
Matricular os cursistas e inserir 

turma na Plataforma GoogleClass 
Matriculados 

Jul. 
2020 

Ago. 
2020 

11 Gravar das videoaulas 
Produto de 

material 
didático 

Jul. 
2020 

Nov. 
2020 
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12 Tradução Libras na videoaula Traduzir 
Jul.  

2020 
Nov.  
2020 

13 Legendagem Legendar  
Jul.  

2020 
Nov. 
 2020 

14 
Produzir dos textos-base cada 

assunto 

Produto de 
Material 
didático 

Jul. 
2020 

Nov. 
2020 

15 
Tradução texto Libras para 
acessibilidade - orientar a 

plataforma  
traduzir 

 
Jul. 

2020 
 

Nov. 
2020 

16 

Revisar técnica e corrigir das 
matérias produzidos. Produzir 

Glossário lexográfico em Libras 
(escrita e sinalizada) e português 

escrito 

Revisar 
e material 
didático 
validado 

Jul. 
2020 

Nov. 
2020 

17 
Produção, revisão e liberação dos 
materiais para colocar plataforma 

do GoogleClass 
disponibilizar 

Jul.  
2020 

Nov. 
2020 

18 Reuniões de tutores Reunir  
Jul. 

2020 
Ago. 
2020 

19 
Realizar do curso por módulos de 
acordo com o currículo planejado 

Realizar aulas 
virtuais 

Ago. 
2020 

Nov. 
2020 

20 Avaliação processual do curso  
Análises 

desenvolvidas 
Ago. 
2020 

Nov. 
2020 

21 Reunião comissão organizadora Reunir 
Jul. 

2020 
Jan. 
2021 

22 Corrigir e publicar dos resultados 
Corrigir e 
realizar 

Nov. 
2020 

Jan. 
2021 

23 Entregar dos certificados 
Certificar 
cursistas 

Nov. 
2020 

Dez. 
2020 

24 
Produzir relatório final do projeto 

para encaminhar MEC. 
Produzir 
relatório 

Dez. 
2020 

Jan.  
2021 

 

Os tutores atuarão em três tarefas distintas: avaliação dos questionários 

subjetivos (após receber orientações do professor pesquisador responsável), 

interação com os alunos na ferramenta fórum durante toda a semana, interação com 

os alunos por meio de web conferências quinzenais com duração de uma hora. 

Além disso, também serão responsáveis por intermediar/facilitar a comunicação 

entre alunos e Formador. 

Além dos tutores, é de se prever a participação de intérpretes de Libras-

Português atuando nas turmas. É de se considerar que podem haver surdos e 

ouvintes como alunos do curso, do mesmo modo que pode haver tutores surdos e 
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ouvintes. Dessa forma, é indispensável a presença de intérpretes junto aos tutores e 

às turmas.  

 

4 FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 Responsáveis pelo projeto 

CONCEDENTE – Ministério de Educação (MEC) 

PROPONENTE – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 

4.2 Monitoramento e combate à evasão 

- Criaremos um sistema para controlar as matrículas 

- Acompanhamento de professores formadores e da coordenação junto aos 

tutores e intérpretes. 

 

5. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

Valor total de CUSTEIO: R$ 125.109,90 (cento e vinte e cinco mil, cento e nove 

reais e noventa centavos) 

 

5.1 Insumos: Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica  

Rubrica: 339039 

 

Descrição do item Período/Mês Total 

Serviços de apoio administrativo e 
operacional 

6 47.391,90 

 

O serviço de pessoa jurídica de apoio administrativo e operacional será conduzido 

com a seguinte estrutura e atividades: 

 

Tipo de serviços Quantidade CH/Mês Período/Mês Total 

Apoio operacional para 
hospedagem de material didático 
tipo e-book 

2 30 5 11.000,00 
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5.2 Insumos: Prestação de Serviços de Pessoa Física 

Rubrica: 339036 

Descrição do item 
Qtd de 

pessoas 
CH/Mês Período/Mês Valor/Mês Total 

Revisor de Língua 
Portuguesa e Libras 

1 30 5  1.100,00        5.500,00  

Designer Instrucional 
para EaD 

1 30 4  1.100,00        4.400,00  

Apoio Secretaria 1 20 5     800,00        4.000,00  

Apoio administrativo para serviços 
de suporte para ambiente virtual e 
de suporte a documentação relativa 
ao curso, para atender 500 
matriculados 

1 30 4 4.400,00 

Apoio operacional para 
gerenciamento de banco de dados 
de documentação de matriculados e 
demais membros do projeto 

1 30 5 5.500,00 

Apoio administrativo para 
organização e gerenciamento de 
banco de dados de materiais 
didáticos do curso 

1 30 5 5.500,00 

Apoio operacional para publicação, 
hospedagem, manutenção e 
gerenciamento de site para 
materiais de vídeos que compõem o 
curso, de forma que favoreça a 
navegabilidade e usabilidade do 
usuário, contemplando o usuário 
surdo, inclusive de glossário, vídeos 
de conteúdos que compõem os 
módulos e atividades enviadas 
pelos alunos 

2 30 5 11.000,00 

Apoio operacional para adaptação 
de site e mídias sociais para 
atender ao público surdo 

3 30 3 6.885,00 

Apoio administrativo para 
gerenciamento de dados, relatórios 
e prestação de contas  

1 30 2 3.106,90 

Total 47.391,90 
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Mídias Digitais 1 20 5     800,00        4.000,00  

Ilustrador 1 20 5  1.100,00        5.500,00  

Técnico de Ambiente 
Virtual e de Vídeo 

2 20 5  1.100,00      11.000,00  

Tradutores 2 30 4  1.100,00        8.800,00  

Intérpretes 7 30 3     765,00      16.065,00  

Linguista especialista em 
Lexicografia de Libras e 
Português com 
conhecimento em escrita 
de Língua de Sinais 

1 30 5  1.100,00        5.500,00  

Total     64.765,00  

 

5.2.1 Insumos: Obrigações tributárias e contributivas – OP. Intra-

Orçamentárias 

Rubrica: 339147 

 

Obrigações tributárias e contributivas 12.953,00  

 

 

5.3 Detalhamento e justificativa do Custeio:  

O número de profissionais envolvidos para a realização do presente projeto é 

essencial para que seja primada a qualidade e a eficiência dos métodos utilizados 

durante o curso em EaD. A metodologia EaD necessita de aparato e ambiente 

virtual que possam contemplar as diferentes naturezas dos cursistas, motivos pelos 

quais são essenciais o design instrucional e um administrador para as mídias 

sociais, para que as informações do curso possam estar sempre à disposição dos 

cursistas. Como o público é específico, é necessário a presença de intérpretes, 

tradutores e técnicos de vídeos e ambientes virtuais para que as videoaulas possam 

atingir sua plenitude no modelo e possam auxiliar no processo ensino-

aprendizagem. Além disso, dada a quantidade de alunos a serem formados, 500 

alunos, o serviço de secretaria necessita ser eficiente e eficaz e apto para a 

emissão das informações e certificação necessárias. Assim, os profissionais são 

essenciais para o andamento do curso. 

O curso ainda contempla a formação de material didático que precisa passar por 

revisão, tanto no tocante à Língua Portuguesa quanto à Língua Brasileira de Sinais, 
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para garantir que possam ser compreensíveis pelos usuários de cada língua ou de 

ambas.  

A divisão na rubrica prevê a participação de colaboradores externos à Instituição 

UFG, o que gera a necessidade de pagamento de prestação de serviços de pessoa 

física, com o respectivo pagamento de obrigações tributárias e contributivas. Com 

relação à contratação de serviços de pessoa jurídica, essa buscará fornecer apoio 

operacional e administrativo para hospedagem de material didático, suporte à 

documentação eletrônica relativa ao curso, bem como gerenciamento de banco de 

dados. 

 

 

5.3.1 Especialistas em Revisão de Português e Revisão de Libras e 

Especialista Linguista 

 

Perfil: Profissionais com conhecimento em Libras, Português, Linguística e 

Educação a Distância e lexicografia. Com experiência em educação bilíngue para 

surdos. 

 

Justificativa: O Especialista desenvolverá suas atividades ao longo de todo o 

projeto, desde a concepção, planejamento, acompanhando dos professores-

conteudistas-autores nos primeiros materiais elaborados e durante a oferta do 

curso, até o final da oferta. Devido à urgência da Pandemia, o curso vai iniciar 

apenas com os primeiros módulos de material didático prontos e, no decorrer da 

oferta, os demais materiais serão construídos e finalizados. Ainda que a UFG 

disponham de profissionais (professores ou técnicos) aptos a desempenhar essas 

funções, é de se considerar que esse curso de extensão é emergencial, em tempos 

de pandemia, e deverá ser conciliado com as demandas já existentes na instituição, 

sendo necessário, portanto, a participação de profissionais externos para esse 

projeto. Os profissionais previstos são: 

 

- 01 profissional especialista em Revisão de Linguagem do Material Didático de 40 

Vídeos em Libras. Cada vídeo está previsto para 8 minutos (em média) de duração, 
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totalizando cinco horas e meia de material para ser revisado em Libras ao longo de 

todo o curso. Devido à urgência da Pandemia, o curso vai iniciar com os primeiros 

módulos de material didático prontos e, no decorrer da oferta, os demais materiais 

serão finalizados.  Revisão de Linguagem do Material Didático de 09 módulos em 

Português. Ainda, acompanhamento da equipe tecnológica para validação final do 

material didático do tipo e-book. Este profissional colaborará com a minutagem da 

Legenda em Português de todos os vídeos em Libras do curso. Ainda, 

acompanhamento da equipe de vídeo e ilustradores para validação final do material 

didático do tipo vídeos em Libras. É de se considerar que, além do material didático 

prévio, no decorrer da oferta do curso, poderá ser necessário legendagem em 

vídeos solicitados por tutores durante a oferta do curso.  

- 01 profissional linguista, especialista em lexicografia tanto da Libras, quanto do 

Português, para a elaboração do Glossário Lexográfico do curso, articulando os 

materiais didáticos dos vídeos em Libras e o e-book e demais vídeos que serão 

criados no decorrer da oferta do curso. Deve ser considerado que o curso é aberto a 

professores advindos de várias partes do Brasil e a variação linguística que o país 

possui no campo da Libras é uma realidade. Além disso, esse profissional se difere 

dos professores-conteudistas-autores, porque deve dominara Língua Portuguesa e 

a Libras na modalidade escrita e sinalizada, visto que o Glossário trará o Português 

Escrito, Libras Sinalizada e Escrita das Línguas de Sinais. Vamos utilizar o Sistema 

de Escrita ELiS. 

 

5.3.2 Apoio de Secretaria  

 

Perfil: Profissional com experiência em secretaria, atendimento ao público, 

inscrições e matrículas, processo seletivo de tutores, intérpretes e cursistas, 

relatórios, emissão de certificados e resolução de problemas. É desejável que 

dentro da equipe tenham pessoas que saibam Libras e, de preferência, sejam 

surdos. Os técnicos educacionais que a Faculdade de Letras/UFG dispõe não tem 

conhecimento em Libras, sendo necessário pessoal adicional. 
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Justificativa: o serviço de apoio de secretaria ocorrerá ao longo de todo o Projeto, 

desde a sua concepção até a sua conclusão. As atividades incluem: 

- Apoio no processo seletivo para 500 vagas, com edital.  

- Apoio no processo seletivo para tutores e intérpretes, com edital. 

- Apoio no atendimento ao público, responder e-mails dos interessados e tirar 

dúvidas diversas, tanto da equipe atuante, quanto da sociedade em geral. 

- Gerenciamento de documentos da equipe que atua no curso, cadastro dos 

membros, coleta de documentos e alimentação de dados para serem inseridas pela 

coordenação nas plataformas de pagamentos. Serviço de gestão de recursos 

humanos e bolsistas atuantes no curso. 

- Matrículas e organização dos documentos dos alunos inscritos, tutores, intérpretes 

e demais membros da equipe. 

- Emissão de declarações diversas para matriculados e membros da equipe. 

- Registros de notas e frequência em planilha de matriculados. A UFG não possui 

um sistema eletrônico para cursos de extensão, sendo necessário um 

acompanhamento feito especialmente para esse curso. 

- Emissão de Certificados a todos os participantes (matriculados e equipe) 

- Apoio na construção dos relatórios parciais e finais. 

 

5.3.3 Mídias digitais 

 

Perfil: conhecimento em conteúdo digital, marketing digital e uso de redes sociais.  

 

Justificativa: propõe-se atividades de divulgação do projeto, comunicação digital, 

visibilidade do curso, criação do e-mail marketing, divulgação de editais previstos, 

envios de publicidade para as secretarias estaduais e municipais de educação, 

escolas bilíngues, divulgação dos resultados de processos seletivos etc. Em tempos 

de pandemia, a única forma de comunicação com o público é pela internet. Nesse 

projeto, então, tudo deve ser pensado para a interação via web. Dessa forma, é 

imprescindível que tenhamos uma pessoa responsável por essa função. A UFG 

possui uma equipe de comunicação que atende toda a universidade, mas não 
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podem atender projetos específicos. Dessa forma, será necessário contar com um 

recurso humano nessa função. 

 

5.3.4 Ilustrador 

 

Perfil: conhecimento em design, ilustração, diagramação, proposição de tipografia e 

identidade visual ao projeto, ao site e aos materiais didáticos do curso para a 

modalidade de educação a distância (EaD).  

 

Justificativa: O ilustrador irá atuar não só na construção do material didático, mas 

também junto ao projeto como um todo, desde peças publicitárias para o site e para 

as mídias digitais, criação da identidade visual, tipografia e apresentação visual do 

projeto, algo tão importante para a educação bilíngue para surdos. A educação de 

surdos exige uma sensibilidade para valorização do uso de imagens. Dessa forma, 

nosso material didático será muito ilustrado, e poderá servir de possibilidades aos 

próprios alunos do curso (professores da educação básica). Considerando uma 

demanda grande para o uso de imagens na educação bilíngue para surdos, 

propomos dois profissionais para essa atividade, que atuarão durante todo o projeto. 

É de se considerar, ainda, que o projeto prevê a formação de tutores e intérpretes 

antes do início da oferta e essa formação também deve ser planejada, com material 

didático próprio e os ilustradores atuarão também nessa capacitação.  

 

5.3.5 Técnico Ambiente Virtual e de Vídeo  

 

Perfil: profissional conhecedor da Plataforma GSuit, especificamente, o Google 

Meet, GoogleClass e Drive e expertise em produção de vídeo em Libras com 

legendagem em Português no modelo para oferta de curso a distância. 

 

Justificativa: A UFG aderiu à Plataforma GSuit e o curso pode ser oferecido 

utilizando essa tecnologia. Entretanto, a UFG não possui técnicos disponíveis para 

customização de cursos de extensão. Necessitamos de profissionais que sejam 

capazes de customizar o ambiente virtual de forma homogênea nas 20 salas/turmas 
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a serem aberta para o curso, bem como possa dar suporte e capacitação aos 

tutores, intérpretes e professores formadores sobre o uso dessa tecnologia dentro 

do curso. Ainda, os técnicos atuarão ao longo de todo o curso. Considerando a 

emergência da pandemia, o curso vai iniciar com os primeiros módulos prontos e os 

demais são construídos ao longo do curso. Ainda, no decorrer da oferta, os tutores e 

intérpretes necessitarão de vídeos complementares que serão editados pelo técnico 

de Ambiente e vídeo atuante. Assim, as atividades incluem editar todos os vídeos 

do curso, desde os vídeos previstos nos materiais didáticos, até os vídeos gravados 

adicionalmente que, de forma eventual, sejam necessários e solicitados por tutores 

e intérpretes. 

 

5.3.6 Técnico de Tradução e Interpretação (tradutor e intérprete) 

 

Perfil: competência tradutória e de interpretação em Libras – Português. Desejável 

incluir surdos na equipe. 

 

Justificativa: Os técnicos de tradução e interpretação possuem a responsabilidade 

de mediação linguística durante todo o projeto. Não só durante o curso, mas no 

planejamento e execução do projeto. Assim, estarão atuantes ao longo do seu 

desenvolvimento. Apesar da UFG possuírem profissionais, esses estão 

sobrecarregados com as demandas ampliadas de tradução e interpretação de todos 

os comunicados, informes, aulas remotas dos alunos e professores surdos das duas 

instituições durante a pandemia e não podem conciliar suas cargas-horárias 

regulares com esse projeto de extensão, necessitando-se de convidados externos 

que atuem nas funções e que possuem conhecimentos necessários para as 

atividades. Poderão ser chamados técnicos do CAS-Goiás. 

 

Está previsto profissionais destinados às atividades específicas de tradução 

Português – Libras atuando por 4 meses; e outros profissionais para atividades mais 

específicas de interpretação Libras – Português ou Português – Libras atuando 

apenas durante a oferta do curso, ou seja, por 3 meses.  
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Os tutores e alunos (professores da educação básica) podem ser surdos ou 

ouvintes, ou seja, teremos salas de aula mistas, sendo mister, assim, a presença de 

intérpretes nas turmas.  

 

Suas atividades incluem: 

 

- Para Tradutores: traduzir para Libras todos os vídeos previstos para o material 

didático. Como já foi mencionado, os materiais serão produzidos e finalizados no 

decorrer do curso. Dessa forma, os tradutores atuarão durante todo o período na 

produção de vídeos, traduzindo para Libras todos os vídeos que forem necessários 

ao longo do curso. Prevê-se a tradução de mais de 40 vídeos de 8 minutos, 

totalizando mais de 5 horas de tradução. Além disso, durante a oferta do curso, os 

tutores podem solicitar vídeos para serem traduzidos, com informes, explicações 

complementares etc. Assim, cada dupla de tradutores se responsabiliza para 

materiais adicionais de 10 turmas. Assim, temos volume suficiente de vídeos 

previstos para justificar a indicação de profissionais tradutores.  

 

- Para intérpretes: será necessário que cada dupla de tutor tenha um intérprete 

acompanhando a turma. Tanto para momentos síncronos (o qual não pode 

acontecer sem intérpretes, visto que as turmas são mistas com surdos e ouvintes), 

quanto para momentos assíncronos, de definição de feedbacks, orientações e 

mediação linguística de forma geral, apoiando o tutor nas escolhas lexicais e melhor 

expressão linguística, bem como apoiando alunos surdos e ouvintes no 

desenvolvimento de suas atividades (nas escolhas lexicais e linguísticas) solicitadas 

pelos tutores. Daremos preferência a tutores surdos, visando o maior contato do 

cursista com pessoas surdas, dessa forma, os momentos síncronos exigem 

intérpretes de Libras para o português. A indicação de intérpretes busca atender ao 

quantitativo de discentes de forma eficiente e eficaz, dando suporte a eles de forma 

a garantir a qualidade. Sendo um curso a distância, prevemos que esse número 

deve ser coerente para um atendimento de qualidade do curso. 

 

5.3.7 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
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Perfil: Pessoa jurídica com compreensão da legislação que abrange o setor público, 

com ampla experiência em projetos na esfera federal, e que articule as melhores 

práticas para execução de recursos financeiros, administrativos e operacionais. 

 

Justificativa: A contratação pessoa jurídica para execução de serviços 

administrativo e operacional é essencial para o desenvolvimento das atividades 

executivas do presente projeto, como viabilizar a infraestrutura tecnológica e 

pedagógica com o atendimento virtual e hospedagem de material didático, 

gerenciamento de banco de dados e outra documentação eletrônica gerada. A UFG 

possui estrutura para educação a distância, entretanto, em tempos de pandemia, 

estão todos os profissionais dedicados em tempo integral aos alunos da graduação 

e pós-graduação, o que dificultaria absorver e atender as necessidades de 500 

alunos, alvo deste curso, sem que fosse comprometida a qualidade e eficiência do 

projeto. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Apoio operacional para hospedagem de material didático tipo e-book; 

- Apoio administrativo para serviços de suporte para ambiente virtual e de suporte a 

documentação relativa ao curso, para atender 500 matriculados; 

- Gerenciamento de banco de dados de matriculados e demais membros do projeto; 

- Organização e gerenciamento de banco de dados de materiais didáticos do curso; 

- Publicação, hospedagem, manutenção e gerenciamento de site para materiais de 

vídeos que compõem o curso, de forma que favoreça a navegabilidade e 

usabilidade do usuário, contemplando o usuário surdo, inclusive de glossário, vídeos 

de conteúdos que compõem os módulos e atividades enviadas pelos alunos. 

 

Dessa forma, não será necessário aquisição de materiais permanentes para a 

execução da ação, não há o recolhimento/pagamento de taxas administrativas ou 

operacionais. 

 

5.3.8 Obrigações tributárias e contributivas  
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Justificativa: Considerando que há previsão de profissionais que não pertencem ao 

quadro efetivo da UFG para atuar no presente projeto, é necessária a previsão da 

prestação de serviços de pessoa física, o que implica que a parte contratante 

precisa, por força de legislação, fazer o recolhimento das obrigações tributárias e 

contributivas. 

 

Goiânia, 22 de julho de 2020 

 

__________________________________ 

Juliana Guimarães Faria 

Coordenadora Geral 
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APENDICE A ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 Título do assunto Ementa preliminar 

Módulo 
1 

Educação de surdos e a 
educação bilíngue: O que é 
essencial no ensino remoto? 

Entender o que é educação de surdos 
e educação bilíngue e o que é 
importante para ser ensinado 

remotamente 

Ensino remoto, ensino virtual 
e educação à distância 

Entender quais os conceitos das três 
formas de ensino 

Princípios importantes 
O que é importante no ensino virtual 

para o trabalho com surdos 

Módulo 
2 
 

Metodologias ativas 
Apresentação das metodologias ativas 
e a sua importância no ensino remoto 

atual 

O que são metodologias 
ativas? 

Conceituar as metodologias ativas 

Os tipos de metodologias 
ativas 

Conhecer os tipos de metodologias  

Aprendizagem baseada em 
projetos 

Entender a aplicabilidade da 
aprendizagem baseada em projetos 

Aprendizagem baseada em 
problemas 

Conhecer o que é a aprendizagem 
baseada em problemas 

Gamificação 
Conhecer o que é a gamificação como 
metodologia de ensino 

Sala de aula invertida 
Entender como se dá a sala de aula 

invertida 

Ensino híbrido A metodologia do ensino hibrido 

Aprendizagem em pares 
Conhecer o que é a aprendizagem em 

pares 

Módulo 
3 

Educação 4.0 
O que é a educação 4.0 no contexto 

atual 

Educação tradicional X 
Educação 4.0  

Entender as diferenças entre educação 
tradicional e educação 4.0 

Módulo 
4 

Tecnologias e educação 
bilíngue para surdos 

As diferentes tecnologias e a 
contribuição para a educação bilíngue 

para Surdos 
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Filmagem 
Como fazer filmagens para o ensino 

remoto 

Iluminação e fundo 
Os diferentes tipos de fundo e a 

iluminação mais adequada. 

Como criar seu próprio 
cenário 

Como criar o próprio cenário para 
filmagem 

Apps para edição de vídeo 
Conhecer os diferentes tipos de apps 

para a edição de vídeo 

Edição de Vídeo Aprender como editar vídeo 

Janela do intérprete e 
legendagem 

Saber as regras para a janela do 
intérprete e a sua utilização. Conhecer 

como legendar vídeos 

Como salvar vídeos e 
compartilhar 

Os diferentes formatos de vídeo e as 
compatibilidades. Como se compartilha 
vídeo 

Gifs Aprender a filmar, editar e salvar gifs 

Ferramentas Google 
Entender as diferentes ferramentas 

google 

Nuvem Como armazenar na nuvem 

Como criar questionários Criar questionários on-line 

QR CODE  
Utilizar o QR CODE como recurso de 

aprendizagem 

Módulo 
5 

Youtube e outras ferramentas 
de vídeo 

As diferenças ferramentas de vídeo e 
as possibilidades de trabalho com os 

surdos 

Módulo 
6 

Vídeo-aulas Entender como montar uma vídeo-aula  
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Como produzir vídeo-aulas Produzir vídeo-aulas 

Módulo 
7 

Teams 
Entender como utilizar a plataforma 

virtual 

  Zoom 
Entender como utilizar a plataforma 

virtual 

Meat 
Entender como utilizar a plataforma 

virtual 

Módulo 
8 

Avaliação da aprendizagem 
em tempos de pandemia 

 As diferentes formas e avaliar on-line 

Feedback por vídeo e 
documentos colaborativos 

Conhecer as possibilidades de 
avaliação remota 

Rubrica Como utilizar a rubrica como avaliação 

Módulo 
9 

A relação família e escola na 
educação de surdos em 
tempos de pandemia 

Entender e mediar a relação família e 
escola em tempos de pandemia 

 

APÊNDICE B – CRONOGRAMA DETALHADO 

 

Mês Assunto Módulo 

 
08/2020 

Educação de surdos e a educação bilíngue: o que é 
essencial o ensino remoto? 

 

1 

Ensino Remoto, Ensino Virtual, Educação a Distância 1 

08/2020 Princípios importantes  1 

08/2020 Metodologias ativas 2 
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O que são metodologias ativas 2 

   Os tipos de metodologias ativas 2 

Aprendizagem baseada em projetos   2 

08/2020 

Aprendizagem baseada em problemas   2 

Gamificação 2 

Sala de aula invertida  2 

08/2020 

Ensino híbrido 2 

Aprendizagem em pares (2 horas) 2 

Educação 4.0 3 

Educação tradicional X Educação 4.0  3 

09/2020 Tecnologias e a Educação Bilíngue de Surdos 
4 

 

09/2020 Filmagem 4 

09/2020 Iluminação e fundo 4 

09/2020 

Como criar seu próprio cenário 4 

Apps para edição de vídeo 4 

Edição de Vídeo 4 

09/2020 

Janela do intérprete e legendagem 4 

Como salvar vídeos e compartilhar 4 
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Gifs 4 

09/2020 

Ferramentas Google 4 

Nuvem 4 

Como criar questionários 4 

09/2020 QR CODE 4 

09/2020 Youtube e outras ferramentas de vídeo  5 

10/2020 Vídeo-aulas 6 

10/2020 Como produzir vídeo-aulas 6 

10/2020 Plataformas de vídeo-conferências 7 

10/2020 Teams 7 

10/2020 
Zoom 7 

Avaliação da Aprendizagem na Educação Bilíngue em 
tempos de Pandemia 

8 

11/2020 

Feedback por vídeo e documentos colaborativos 8 

Rubrica 8 

A relação família e escola na Educação de Surdos em 
tempos de pandemia  

9 

11/2020 Finalização dos módulos   

 

 


