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1. Identificação do curso 

1.1. Título do curso: Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - Níveis Básico e 

Intermediário   

1.2. Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 

1.3. Área de abrangência:  

Distrito Federal 

Campus Estrutural e região do entorno 

1.4. Local da Oferta: Instituto Federal de Brasília Campus Estrutural 

1.5. Carga horária total: 205 h 

1.6. Público-Alvo: pessoas com ensino fundamental completo que se interessem pela área.  

1.7. Nível Mínimo de Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

1.8. Idade mínima exigida: 15 anos 

1.9. Período de realização: 2º semestre de 2017 / 1º semestre de 2018 

1.10. Forma de ingresso: Inscrição e Sorteio  

1.11. Qualificação conferida: Certificado de Conclusão de Curso de Formação Inicial 

Continuada (FIC) de Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

1.12. Número de vagas por turma: 40 estudantes.  

2 – Justificativa 

A Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS é reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão dos surdos brasileiros, de acordo com a Lei nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.626/2005. É uma língua de modalidade gestual-visual, sua realização é estabelecida através da 

visão e da utilização do espaço, utilizando movimentos gestuais e faciais como meio de comunicação. 

O reconhecimento da LIBRAS ocorreu através das lutas dos familiares de pessoas surdas e 

das comunidades surdas pelos seus direitos. Esse movimento, atrelado ao desenvolvimento de 

pesquisas na área e ao consequente aumento da demanda de surdos nas escolas, favorece o 

reconhecimento do profissional tradutor e intérprete de LIBRAS /Português. Nesse contexto, esse 

profissional passou a atuar nas escolas como intérprete educacional, seu principal campo de trabalho.  

A profissão de Tradutor e Intérprete de LIBRAS foi regulamentada pela Lei nº 12.319/2010, 

sendo a atividade de tradução e interpretação da LIBRAS registrada na Classificação Brasileira de 

Ocupações/CBO sob o código 2614-25. Essa mesma lei cita que a formação do tradutor e intérprete 

em LIBRAS, deve ser realizada por meio de cursos de nível médio.  

Este profissional é o responsável por realizar a tradução e a interpretação da LIBRAS para 

Língua Portuguesa, e vice-versa, na modalidade oral e/ou escrita, e também na forma simultânea ou 

concomitante.  A atuação se estende por escolas, universidades, delegacias, congressos, programas 
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televisivos, igrejas, movimentos políticos, fóruns de justiça, e quaisquer eventos onde pessoas surdas 

estejam presentes. 

A atuação deste profissional tem por objetivo viabilizar as condições de acessibilidade e de 

direito, necessárias para que as pessoas com surdez e usuárias da LIBRAS tenham assegurado o 

direito de acesso a todos os conteúdos sociais e culturais de nossa sociedade, como a educação, a 

informação, a cultura e o entretenimento, estando de acordo com a legislação brasileira (Lei 

nº10.098/00, Decreto º 5.626/05, Decreto nº7.611/11, Decreto nº5.296/04 e ABNT NBR 15.559/08). 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE no Distrito Federal 104.815 pessoas declaram ser 

Surdos. Esse grande número de pessoas Surdas evidencia a necessidade constante de formação deste 

profissional para atender as demandas existentes na sociedade como um todo, conforme pode ser 

observado no Quadro I: 

Quadro I – Quantitativo de surdos no Distrito Federal. 

Surdos (IBGE 2010) 

 Não consegue ouvir de 

modo algum 

Grande Dificuldade Alguma dificuldade Total 

Distrito 

Federal 

5.658 pessoas 16.698 pessoas 82.469 pessoas 104.815 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=df&tema=censodemog2010_defic  

(acesso em 09/01/2015). 

De acordo com o expressivo número de pessoas que se declararam Surdos, verificamos que é 

necessário a criação do curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para garantir a acessibilidade 

e a demanda do próprio instituto e da comunidade em geral, sendo que ao finalizar os alunos podem 

dar continuidade ao curso avançado de LIBRAS para se tornar um tradutor intérprete profissional.  

No mais, a formação dos alunos do curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, poderá 

contribuir para o desenvolvimento da região, contribuindo para que a acessibilidade seja plena para 

os Surdos. Assim, o Campus Estrutural também entende que estará contribuindo para a elevação dos 

serviços prestados à sociedade. 

Dentro deste contexto, a oferta do Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no Campus 

Estrutural vem ao encontro das demandas da região, formando profissionais capazes de mediar a 

comunicação entre surdos e ouvintes nos diversos espaço sociais.  

http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=df&tema=censodemog2010_defic
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=df&tema=censodemog2010_defic
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3 – Objetivos 

   

3.1.  Objetivo Geral: 

 

“Propiciar a aprendizagem da LIBRAS aos alunos, levando-os a conhecer seus aspectos 

linguísticos, possibilitando assim uma formação didática inclusiva que permita aos alunos 

estabelecer uma comunicação por meio da LIBRAS com Surdos”   

  

 

3.2.  Objetivos Específicos:   

 

●  Desenvolver as habilidades necessárias para a aquisição da LIBRAS - a língua de 

modalidade visual e gestual da Comunidade Surda como L2;  

● Criar e possibilitar oportunidades para a prática de LIBRAS e ampliando o conhecimento 

sobre os aspectos da cultura da comunidade Surda. 

 

4 – Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

O egresso do curso Língua Brasileira de Sinais LIBRAS) - módulo I, II e III estará qualificado 

para se comunicar com a pessoa surda nos diversos espaços sociais, além de propiciar um 

atendimento mais humanizado. 

A utilização das LIBRAS se mostra necessária especialmente nos espaços educacionais, 

favorecendo ações de inclusão social e oferecendo possibilidades para a quebra de barreiras 

linguísticas entre surdos e ouvintes. Possibilidade de ampliação dos relacionamentos profissionais 

pelo conhecedor da Língua Brasileira de Sinais.  

De acordo com a Lei nº 12.319/2010,  o curso possibilitará a aperfeiçoar os alunos a seguir a 

profissão de tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais.  

5 – Organização Curricular 

 

5.1. Matriz Curricular 

 

Componente Curricular Carga horária 

semestral 

(hora) 

Carga 

horária 

semestral 

(hora/aula) 

Nº de aulas 

semanais 

Módulo LIBRAS  Básico I  60 72 4 

Módulo LIBRAS Básico II  60 72 4 
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Módulo LIBRAS Intermediário I 60 72 4 

Atividades Complementares 25 30   

Total 205 246   

 

5.2 HABILIDADES E BASES TECNOLÓGICAS 

 

Módulo Componente 

Curricular 

Bases 

tecnológicas 

Habilidades Bibliografia 

Recomendada 

Básico I Libras Básico I  Histórico sobre a 

Educação de 

Surdos e Língua 

Brasileira de 

Sinais; 

Comunidade, 

Cultura e 

Identidade Surda; 

Identificar sobre a 

origem da Língua 

Brasileira de Sinais 

e Explicar a História 

da Educação de 

Surdos por meio de 

uma figura feita pela 

comunidade surda e 

sua perspectiva 

acerca da surdez 

 

GESSER, A. 

Libras? Que língua 

é essa? São Paulo: 

Parábola Editorial, 

2009.  

QUADROS, R. M. 

Educação de 

Surdos: a aquisição 

da linguagem. Artes 

Médicas, Porto 

Alegre, 1997. 

  Tipos de verbos; Diferenciar os 

diversos contextos 

utilizados na 

LIBRAS para os 

tipos de verbos e 

Ensinar verbos 

específico com o 

intuito de 

desenvolver diálogo 

inicial com os 

alunos e 

Sistematizar os 

sinais aprendidos na 

aula por meio de 

dinâmicas. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Vocabulário básico 

de uso cotidiano. 

Sistematização dos 

Vocabulários; 

Ensinar vocabulário 

específico com o 

intuito de 

desenvolver diálogo 

com os alunos e 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 
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Treinar e 

sistematizar os 

sinais já estudados 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Alfabeto 

Datilológico, 

Sinais de Nomes e 

Cumprimentos; 

Iniciar os alunos no 

processo de 

aprendizagem do 

alfabeto 

datilológico da 

LIBRAS; Estimular 

os alunos a 

perceberem a 

importância do 

aspecto visual por 

meio de 

personagens 

diversos e a relação 

com os sinais; 

Construir os sinais 

com os alunos para 

o batismo e 

Introduzir os sinais 

que indicam 

saudações em 

LIBRAS. 

GESSER, A. 

Libras? Que língua 

é essa? São Paulo: 

Parábola Editorial, 

2009.  

  Pronomes: 

pessoais, 

interrogativos, 

demonstrativos, 

possessivos e 

indefinidos 

Explicar para os 

alunos os aspectos 

gramaticais da 

LIBRAS por meio 

do uso dos 

pronomes. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Tipos de frases: 

Afirmativa, 

Interrogativa, 

Exclamativa e 

Negativa. 

Demonstrar a 

importância das 

expressões faciais 

na formação de 

sentenças  

afirmativas, 

negativas, 

Interrogativas e 

exclamativas. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  
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  Calendário, datas 

comemorativas e 

Advérbios: tempo, 

modo, frequência; 

Ensinar aos alunos 

os sinais específicos 

para cada dia da 

semana, mês e datas 

especiais e demais 

vocabulários 

relacionais com o 

calendário. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Material / Objeto 

de escritório, 

escolas e 

instituições. 

Ensinar sinais 

referentes a 

materiais de 

expediente e o 

contexto de uso 

destes 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Palavras 

Antônimas 

Apresentar 

vocabulário de 

palavras diversas na 

forma de 

Antônimos 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Tipos de 

Numerais: 

Numerais 

Cardinais / 

Quantidade/ 

Valores 

Monetários / Hora 

e Minuto / 

Operações 

Aritméticas; 

Demonstrar a 

sinalização 

diferenciada para 

números, 

quantidades e 

valores monetários; 

Ensinar os sinais da 

LIBRAS  usados 

para demonstrar as  

operações 

aritméticas - Soma; 

subtração; divisão e 

multiplicação e 

Apresentar para os 

alunos a 

configuração das 

mãos e os sinais 

utilizados para 

sinalizar hora e 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  
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minutos. O 

professor também 

demonstrará que 

estes sinais mudam 

de acordo com o 

contexto 

  Meios de 

Transporte e Meios 

de Comunicação  

Apresentar para os 

alunos sinais 

referentes aos 

Diversos Meios de 

Transporte e 

Ensinar para os 

alunos sinais 

referentes aos 

Diversos Meios de 

Comunicação 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

  Relação de 

Parentesco e 

família em geral  

Apresentar para os 

alunos os sinais 

referentes à família 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Alimentos, Cores/ 

tonalidades e 

Saúde e Animais. 

Ensinar para os 

alunos sinais 

referentes aos 

animais 

domésticos, 

silvestres entre 

outros; Introduzir 

os sinais das cores 

primária e 

secundárias. 

Levando em 

consideração 

contextos como 

claro e escuro e 

Ensinar para os 

alunos sinais 

referentes à Saúde. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  
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  Estados do Brasil, 

Brasília e Regiões 

Administrativas;  

Explicar aos alunos 

os sinais específicos 

de cada estado e 

suas respectivas 

cidades bem como 

os sinais das cidades 

satélites onde 

moram. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Profissões. Explicar aos alunos 

os sinais específicos 

para diversas 

profissões 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

  Momento Cultural Exibir o este filme 

aborda a 

importância da 

família para o 

desenvolvimento do 

surdo e a 

possibilidade deste. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004.  

 

 

Básico II Libras Básico II  Aspectos 

Específicos da 

linguística da 

LIBRAS – 

morfologia, 

fonologia, sintaxe 

e semântica da 

LIBRAS;            

Compreender a 

importância do uso 

de estrutura 

linguística em 

LIBRAS.     

FELIPE, T. A. 

Libras em 

Contexto: Curso 

Básico: Livro do 

Estudante. 8ª 

edição, Rio de 

Janeiro: WalPrint 

Gráfico e Editora, 

2007. 

  Exploração do 

conhecimento 

Histórico do 

Sujeito Surdo;              

Explicar para os 

alunos os conceitos 

acerca dos tipos de 

Surdez, Identificar 

sobre a origem da 

Língua Brasileira de 

Sinais. 

Cognitivo/Compree

nsão    

FELIPE, T. A. 

Libras em 

Contexto: Curso 

Básico: Livro do 

Estudante. 8ª 

edição, Rio de 

Janeiro: WalPrint 

Gráfico e Editora, 

2007. 
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  Vocabulário 

Contextualizado;        

Desenvolver 

habilidades básicas 

de comunicação na 

Língua Brasileira de 

Sinais e Ensinar 

palavras diversas 

com o intuito de 

desenvolver 

vocabulário 

específico e 

desenvolver a 

LIBRAS do aluno. 

FELIPE, T. A. 

Libras em 

Contexto: Curso 

Básico: Livro do 

Estudante. 8ª 

edição, Rio de 

Janeiro: WalPrint 

Gráfico e Editora, 

2007. 

  Literatura Surda;             Exercitar com os 

alunos contação de 

histórias infantis 

conhecidas por 

todos em LIBRAS 

e Exercitar com os 

alunos contação de 

história em 

LIBRAS 

configuração de 

mão. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004. 

 

  Uso e tipologia de 

Classificadores em 

LS; 

Descrição 

Imagética da LS              

Compreender a 

importância do uso 

de Classificadores 

na LIBRAS; 

Apresentar para os 

alunos o conceito e a 

forma correta de uso 

dos Classificadores; 

Treinar com os 

alunos contextos 

que exigem uso de 

Classificadores e 

Criar frases 

utilizando 

Classificadores.   

Ensinar o conceito 

de DI.     

FELIPE, T. A. 

Libras em 

Contexto: Curso 

Básico: Livro do 

Estudante. 8ª 

edição, Rio de 

Janeiro: WalPrint 

Gráfico e Editora, 

2007. 

CAMPELLO, Ana 

Regina e Souza. 

Aspectos da 

visualidade na 

educação de 

surdos. repositório. 

UFSC, 2008. 
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  Empréstimos 

linguísticos;              

Iniciar os alunos no 

processo de 

aprendizagem da 

soletração rítmica da 

LIBRAS. 

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática 

língua de sinais. Rio 

de Janeiro. Editora: 

Tempo Brasileiro, 

2010. 

 

  Adaptações da 

sociedade como 

um todo para o 

Surdo;            

Conscientizar 

alunos quanto às 

necessidades dos 

surdos no que se 

refere à inserção e 

adaptação na 

sociedade. 

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004. 

 

  Conhecendo a 

comunidade e 

Cultura do Surdo 

(Entrevista)            

Exibir os aspectos 

relacionados à 

convivência de 

surdos e ouvintes. 

KARNOPP, L. B. 

Aquisição do 

parâmetro 

configuração de 

mãos dos sinais da 

língua de sinais 

brasileira: estudo 

sobre quatro 

crianças surdas 

filhas de pais 

surdos. 1994. 

Dissertação 

(Mestrado) – 

Instituto de Letras e 

Artes, PUCRS, Porto 

Alegre. 

 

  Prática de 

conversação em 

LS;                

Revisar os 

conteúdos do Básico 

e Conversar em 

LIBRAS para 

relembrar temas já 

estudados.     

KARNOPP, L. B. 

Aquisição do 

parâmetro 

configuração de 

mãos dos sinais da 

língua de sinais 

brasileira: estudo 

sobre quatro 

crianças surdas 
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filhas de pais 

surdos. 1994. 

Dissertação 

(Mestrado) – 

Instituto de Letras e 

Artes, PUCRS, Porto 

Alegre. 

 

  Parâmetros de 

forma 

contextualizada          

Aplicar a 

importância dos 

parâmetros 

utilizados no estudo 

da LIBRAS. 

Ampliar o 

vocabulário de 

sinais com 

configurações de 

mãos.  

KARNOPP, L. B. 

Aquisição do 

parâmetro 

configuração de 

mãos dos sinais da 

língua de sinais 

brasileira: estudo 

sobre quatro 

crianças surdas 

filhas de pais 

surdos. 1994. 

Dissertação 

(Mestrado) – 

Instituto de Letras e 

Artes, PUCRS, Porto 

Alegre. 

 

  Fundamentos 

básicos da tradução 

e interpretação;              

Desenvolver 

habilidades 

linguísticas para 

assimilarem o 

processo de 

interpretação 

Português para 

LIBRAS e 

Apresentar o 

conceito de 

LIBRAS e as 

atividades 

desenvolvidas por 

este profissional.  

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004. 
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  Tradução e 

Interpretação de 

frases em LIBRAS               

Treinar o aluno no 

processo de 

tradução e 

interpretação do 

Português para a 

LIBRAS      

KARNOPP, L. B. 

Aquisição do 

parâmetro 

configuração de 

mãos dos sinais da 

língua de sinais 

brasileira: estudo 

sobre quatro 

crianças surdas 

filhas de pais 

surdos. 1994. 

Dissertação 

(Mestrado) – 

Instituto de Letras e 

Artes, PUCRS, Porto 

Alegre. 

 

  Interpretação da 

Música            

Sinalizar a música 

como objetivo de 

fluência e prática da 

LIBRAS.       

QUADROS, R. M. e 

KARNOPP, L. B. 

Língua de Sinais 

Brasileira. Porto 

Alegre: Artmed, 

2004. 

  Diálogos          Ensinar vocabulário 

específico com o 

intuito de 

desenvolver diálogo 

com os alunos e 

Estimular a fluência 

e aquisição da 

LIBRAS utilizando 

os sinais já 

trabalhados na sala 

de aula pelo 

professor  

 

KARNOPP, L. B. 

Aquisição do 

parâmetro 

configuração de 

mãos dos sinais da 

língua de sinais 

brasileira: estudo 

sobre quatro 

crianças surdas 

filhas de pais 

surdos. 1994. 

Dissertação 

(Mestrado) – 

Instituto de Letras e 

Artes, PUCRS, Porto 

Alegre. 
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Intermediário I Libras 

Intermediário I   

Variação 

Linguística de 

Língua de Sinais 

Identificar as 

variações que a 

Língua de Sinais 

apresenta.  

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática 

língua de sinais. Rio 

de Janeiro. Editora: 

Tempo Brasileiro, 

2010 

  Incorporação da 

negação 

                           

Utilizar a negação 

conforme a 

gramática da Língua 

de Sinais.     

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática 

de sinais. Rio de 

Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2010. 

  Comparativo de 

igualdade, 

superioridade e 

inferioridade 

 

 

              

Compreender o uso 

dos comparativos 

em diferentes 

contextos   

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática 

de sinais. Ed.:Rio de 

Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2010. 

  Anatomia e 

funções corporais 

             

Desenvolver 

habilidades de 

expressão corporal e 

sua relevância na 

Língua de Sinais.      

SACKS, O. Vendo 

vozes: uma viagem 

ao mundo dos 

surdos. São Paulo: 

Companhia das 

Letras, 1998.  

 

  Estados do Brasil Conhecer o sinal 

que corresponde a 

cada estado para o 

uso em diferentes  

contextos.   

CAPOVILLA, F.; 

RAPHAEL, 

Walkíria Duarte. 

Dicionário 

Enciclopédico 

Ilustrado 

Trilíngüe da 

Língua de Sinais. 
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Imprensa Oficial. 

São Paulo: 2001. 

 

  Expressões 

idiomáticas 

              

            

Desenvolver a 

habilidade de 

compreensão do 

sinal.     

KOJIMA, Catarina 

Kiguti. Segala, Sueli 

Ramalho. Libras: 

Língua Brasileira 

de Sinais: a imagem 

do pensamento. 

Volume 1. São 

Paulo: Editora 

Escala, 2008. 

 

  Pronomes 

indefinidos  

Aprofundar os 

conhecimentos na 

gramática da Língua 

de Sinais .    

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática  

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. 

  Os processos de 

formação de sinais 

na LIBRAS 

              

Compreender como 

acontece a formação 

de sinais dentro das 

comunidades 

surdas.   

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática  

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. 
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  Tipos de verbo na 

LIBRAS 

              

Conhecer os 

diversos tipos de 

verbos na língua de 

sinais e o seu uso 

dentro de diversos 

contextos.      

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática  

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. 

  Os classificadores 

na LIBRAS 

               

Reconhecer os 

diferentes tipos de 

classificadores e 

como usá-los na 

comunicação     

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática  

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. 

  As diferentes 

Identidades Surda 

             

Ampliar 

conhecimento dos 

aspectos da cultura e  

identidade.      

PERLIN, Gladis. 

Identidades surdas. 

In: SKLIAR, Carlos 

(Org.). A surdez – 

um olhar sobre as 

diferenças. Porto 

Alegre: Mediação, 

2015. p. 51-73. 

 

  Arbitrariedade e 

Iconicidade    

            

Ampliar os 

conhecimentos 

acerca da gramática 

Língua de Sinais.  

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática  

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. 

  Linguagem  não 

manual            

Reconhecer a 

importância das 

expressões faciais e 

corporais na 

comunicação em 

LIBRAS. 

      

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática 

língua de sinais. Rio 

de Janeiro. Editora: 

Tempo Brasileiro, 

2010 
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  Morfologia: 

substantivos, 

adjetivos, 

concordância 

verbal, pronomes, 

Sintaxe e 

Semântica.            

Ampliar os 

conhecimentos 

acerca da gramática 

da Língua  Sinais.     

FERREIRA, 

Lucinda. 

Por uma gramática   

língua de sinais. Rio 

de Janeiro: Editora 

Tempo Brasileiro, 

2010. QUADROS, 

R. M. e KARNOPP, 

L. B. Língua de 

Sinais Brasileira. 

Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

  Dramatização em 

LIBRAS             

Vivenciar com 

peças o jeito de Ser 

surdo valorizando 

sua língua e 

expressões. 

 KOJIMA, Catarina 

Kiguti. Segala, Sueli 

Ramalho. Libras: 

Língua Brasileira 

de Sinais: a 

imagem do 

pensamento. 

Volume 1. São 

Paulo: Editora 

Escala, 2008. 

 

6 – Metodologia: 

6.1 – Metodologia: Libras Básico I 

● Discussões desenvolvidas a partir dos aprendizados na sala de aula; 

● Aulas expositivas e práticas em LIBRAS e  

● Uso de dinâmicas que possibilitem ao aluno o uso da LIBRAS durante as aulas; 

● As aulas serão desenvolvidas através de diálogos, onde o aluno vivenciará situações 

comunicativas do cotidiano. 

● Discussões desenvolvidas a partir dos aprendizados na sala de aula; 

● Aulas expositivas e práticas em LIBRAS e Uso de dinâmicas que possibilitem ao aluno 

o uso da LIBRAS durante as aulas; 

● As aulas serão desenvolvidas através de diálogos, onde o aluno vivenciará situações 

comunicativas do cotidiano. 

6.2 – Metodologia: Libras Básico II  

● Discussões desenvolvidas a partir dos aprendizados na sala de aula; 

● Aulas expositivas e práticas em LIBRAS, 

● Uso de dinâmicas que possibilitem ao aluno o uso da LIBRAS durante as aulas e 

● As aulas serão desenvolvidas através de diálogos, onde o aluno vivenciará situações 

comunicativas do cotidiano. 
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6.3 – Metodologia: Libras Intermediário I  

● Aula expositiva e dialogada 

● Elaboração de textos para apresentação em aula; 

● Uso de dinâmicas que possibilitem ao aluno o uso da LIBRAS durante as aulas; 

● Uso de diálogos para assimilação da LIBRAS 

● Seminários sobre temas pré-estabelecidos sobre a Língua, aspectos gramaticais, 

educação, cultura e Surdez,etc. 

● Avaliações: teórica e prática 

● Vídeos sobre o Mundo do Surdo (Cultura, Identidade, piadas, etc).  

 

 7 – Recursos 

7.1 – Recursos Humanos 

7.1.1 – Professores: 

 

Componente 

Curricular 

 

Docente Área de Formação  

Libras Básico I  Alex Silva Alves Licenciatura em Letras - LIBRAS 

Libras Básico II  Alex Silva Alves Licenciatura em Letras - LIBRAS 

Libras Intermediário I Alex Silva Alves  Licenciatura em Letras - LIBRAS 

 

7.1.2 – Técnicos Administrativos 

 

Profissional Quantidade 

Assistente de Aluno 2 

Assistência Social 1 

Auxiliar de Biblioteca 2 

Auxiliar em Assuntos Educacionais  2 

Bibliotecário  1 

Intérprete de Libras  1 

Pedagogo 2 
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Psicólogo 1 

Técnico em Assuntos Educacionais  2 

Técnico em Tecnologia da Informação 2 

 

 

7.2.1. Infraestrutura do Campus Estrutural: 

 O Campus Estrutural conta com a seguinte Infrestrutura: 

Salas de aula 12 (doze) Auditório. 01 (um) 

Biblioteca 01 (uma) 
Laboratório de 

Física/Química/Biologia 
01 (um) 

Banheiros 04 (quatro) Laboratório de Informática 02 (dois) 

Almoxarifado 01 (um) Salas da Diretoria de Ensino 01 (uma) 

Sala dos professores 01 (uma) 
Salas da Diretoria de 

Administração 
01 (uma) 

Recepção 01 (uma) Sala da Direção Geral 01 (uma) 

Auditório 01 (um) Sala do Registro Acadêmico 01 (uma) 

Sala do Napne 01 (uma) Espaço de Convivência  01 (um) 

Cozinha/refeitório 01 (um) Quadra Poliesportiva 01 (uma) 

Sala da Coordenação de Curso 01 (uma) 
Laboratório de Motores à 

combustão 
01 (um) 

Oficina de manutenção Automotiva 01 (uma) 
Laboratório de Hidráulica e 

Pneumática 
01 (um) 

Laboratório de Motores à 

combustão/Metrologia 
01 (um) Laboratório Automotivo 01 (um) 

Laboratório de Eletroeletrônica 01 (um)   
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Para o curso FIC de LIBRAS a ser implementado no Campus Estrutural será necessário 

apenas uma sala de aula com computador e Datashow, material disponível no Campus para as aulas 

regulares. 

7.2.2 - Biblioteca e acervo bibliográfico 

A biblioteca possui 2 (dois) pavimentos sendo o pavimento inferior reservado para o acervo 

bibliográfico e as consultas online, e o superior para estudo em grupo. Os dois pavimentos totalizam 

193 m2 e poderão abrigar um acervo inicial de 1970 (um mil novecentos e setenta) livros. A estrutura 

da biblioteca conta com os seguintes recursos: 

 

Horário de 

atendimento 

Espaço Físico para 

Estudos 

Serviços  

Oferecidos 

Servidores 

9h as 22h de 

segunda a 

sexta-feira 

16 cabines para estudo 

individual, das quais 9 

possuem computadores. 

6 mesas para estudo em 

grupo ou individual de 

forma compartilhada. 

A área da biblioteca é de 

aproximadamente 185 m² 

Cadastro a novos usuários, 

consulta local, empréstimo 

domiciliar e devolução de 

documentos do acervo 

bibliográfico, cursos de 

normatização de trabalhos 

acadêmicos, cursos sobre 

acesso ao portal de periódicos 

da Capes e treinamento de 

usuários para o uso do sistema 

SIABI. 

2 bibliotecários e 

2 auxiliares de 

biblioteca 

Quadro 1 – Estrutura da Biblioteca do Campus Estrutural 

O acervo da Biblioteca conta com livros da bibliografia básica e complementar dos cursos 

oferecidos pelo Instituto, entre eles materiais de referência, livros, periódicos impressos e eletrônicos, 

normas ABNT e multimeios. 

O acervo é atualizado de forma a disponibilizar fontes de informação relacionadas aos cursos 

oferecidos pelo campus, atendendo às solicitações de docentes, discentes e aos programas das 
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disciplinas. 

A consulta ao acervo é realizada via Internet – on-line pelo site ifb.edu.br - ou consulta local. 

 

Área de Conhecimento Títulos Volumes 

Ciências Matemáticas e Naturais 72 295 

Engenharias e Computação 29 54 

Ciências Sociais e Aplicadas 81 263 

Ciências Humanas 9 21 

Linguística, letras e artes 96 180 

Quadro 2 – Livros do campus Estrutural divididos por área do conhecimento 

 

7.2.3 - Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) 

 

O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) é o setor que atua 

dentro da instituição articulando processos e pessoas para a implantação/implementação da Ação Tec 

Nep - Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Específicas. 

Esse trabalho é feito em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. 

Classificam-se, como tendo necessidades específicas, os estudantes que tenham deficiência, sejam 

superdotados, tenham altas habilidades ou transtornos globais do desenvolvimento. 

O principal objetivo do NAPNE é criar, na instituição, a cultura da "educação para a 

convivência" e a aceitação da diversidade. 

O NAPNE do Campus Estrutural ainda não conta com sala própria, dividindo seu espaço para 

atendimento com a Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social (CDAE). O acervo do 

núcleo inclui livros e DVDs e materiais para deficientes visuais, tais como regletes, lupa, notebook, 

perclis, máquina fusora, software fine reader, scanner com voz e impressora Braille. 

Em termos de acessibilidade, o Campus faz acompanhamento periódico dos estudantes, 

instrui e sensibiliza os docentes e a comunidade interna com palestras sobre as necessárias de 

adaptações para o atendimento desses discentes. Ademais, o Campus possui piso tátil em toda a sua 

extensão, desde a entrada do prédio e permeando todos os corredores de acesso aos demais setores 

do Campus. Cumpre apontar, ainda, a presença de rampas de acesso e de um elevador na biblioteca, 

além da existência de sinalização em Braille. 

8 – AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

A avaliação da aprendizagem do aluno será feita no decorrer de todo o curso com atividades 

práticas em sala, seminários escritos e apresentados, debates, entrevistas, dramatizações literárias e 

provas práticas e teóricas.  
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Ao final de cada módulo, será aplicada uma avaliação de aprendizagem por meio de prova 

escrita e prática, cujo média mínima a ser obtida pelos alunos deverá ser 6,0 para ser aprovado, 

também é necessário que o aluno tenha frequência igual ou superior a 75% conforme o regulamento 

do IFB.  

● I – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – Não haverá atividade avaliativa para o Módulo Básico 

I. Os Módulos Básico II e Intermediário iniciarão  com atividades avaliativas, no início do módulo, 

com o objetivo de verificar o conhecimento assimilado pelo aluno oriundo dos módulos anteriores. 

● II – AVALIAÇÃO FORMATIVA – Serão realizados atividades diversificadas teóricas, 

práticas e participações, para verificar o que já foi assimilado pelo aluno no decorrer do processo de 

formação, conforme critérios estabelecidos no Plano de Curso.    

● III – AVALIAÇÃO SOMATIVA – Os alunos farão provas práticas e teóricas com o objetivo 

de verificar o resultado do processo de ensino-aprendizagem ao término dos módulos. 

9 – CERTIFICADOS 

O curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS do 

Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Estrutural, confere aos concluintes aprovados em todos 

os componentes curriculares e com atendimento à frequência mínima exigida, o Certificado de 

Conclusão de Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS (básico e intermediário). Somente aos alunos que alcançarem média igual ou superior, a 

6,0 (seis) e frequência mínima de 75% da carga horária total do curso. 
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