SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 041/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do
Curso de Formação Inicial e
Continuada de Língua Brasileira de
Sinais (Libras) – Básico, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro –
Campus Patrocínio

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008,
o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de
21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de dezembro de 2019, publicado no DOU de
10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e
Continuada de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, justificando-se a urgência devido ao
cumprimento de prazos estabelecidos no Ofício-Circular Nº 85/2020/GAB/SETEC/SETECMEC.

Uberaba, 31 de julho de 2020.
DEBORAH SANTESSO
BONNAS:6712009162
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"A voz dos Surdos são as mãos e o corpo que pensa,
sonha e expressa.
A Língua de Sinais envolve movimentos que podem
parecer sem sentido para muitos, mas que
significam a possibilidade de organizar as ideias,
estruturar o pensamento e manifestar o significado
da vida para os Surdos.
Pensar sobre a surdez requer penetrar no mundo
dos Surdos e "OUVIR AS MÃOS"que com alguns
movimentos nos dizem o que fazer para tornar
possível o contato entre os mundos envolvidos.
Permita-se "OUVIR ESTAS MÃOS", somente assim
será
possível
mostrar
aos
Surdos
como eles podem "OUVIR O SILÊNCIO DA
PALAVRA". (Ronice Muller)

NOSSA MISSÃO
Ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por
meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o
desenvolvimento na perspectivade uma sociedade
inclusiva e democrática.
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
RAZÃO SOCIAL

CIÊNCIA

E

TRIÂNGULO

TECNOLOGIA
MINEIRO

–

DO

CAMPUS

PATROCÍNIO
CNPJ

10.695.891/0002-82

ESFERA ADMINISTRATIVA

Federal

ENDEREÇO

Av. Líria Terezinha Lassi Capuano, 255 – Bairro
Universitário

CIDADE/UF/CEP

Patrocínio/MG - CEP: 38747-792

RESPONSÁVEL PELO CURSO
DDD TELEFONE

Aline Taciana Lima Moreira e Vinícius Felipe
Oliveira
(34) 35152100

E-MAIL

fic.ptc@iftm.edu.br

SITE

www.iftm.edu.br/patrocinio

2 DADOS DO CURSO

CURSO

Formação Inicial e Continuada de Língua
Brasileira de Sinais (Libras) – Básico

EIXO TECNOLÓGICO

Desenvolvimento Educacional e Social

CERTIFICAÇÃO

Formação Inicial e Continuada (FIC) em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) – Básico
35

NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL

Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
160h/aula

PERIODICIDADE

Semanal

TURNO E HORÁRIO

Multiperiódico

LOCAL

Campus Patrocínio
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3 JUSTIFICATIVA

A formação inicial é concebida como uma oferta educativa e de muita importância
para os alunos, professores e toda a comunidade interna e externa do IFTM Campus
Patrocínio e região. Tendo em vista que a partir desta formação há a possibilidade de atender
um maior público e, ainda, propiciar o desenvolvimento profissional, social e tecnológico,
instrumentalizando a comunidade local a comunicar-se em Libras, a fim de que a inclusão
social dos alunos surdos da região seja efetivada, pretende-se tornar cada vez mais natural a
condição bilíngue dos surdos. Propõe-se também contribuir para a desconstrução da visão
monolíngue que se tem do Brasil, uma vez que há inúmeras línguas de comunidades
culturalmente distintas oficializadas e faladas no território brasileiro.
A proposta de realizar cursos de formação em Libras situa-se historicamente dentro do
contexto dos movimentos de surdos iniciados pela Federação Nacional de Educação e
Integração de Surdos – FENEIS e Associações de Surdos de todo Brasil. Além disso,
responde ao reconhecimento da cultura surda respaldada na Lei nº 10.436, de 24 de abril de
2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005.
Com a sua oferta é possível a qualificação, a requalificação, o desenvolvimento
profissional, a integração com toda a sociedade e diversidade dos trabalhadores em diversos
níveis de escolaridade, formação e necessidade especial. Nesse sentido, consolida-se em
iniciativas que visam integrar, formar, qualificar, requalificar e possibilitar tanto atualização
quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em atividade produtiva ou não.
Enquanto Instituição formadora, é necessário criar possibilidades para se trazer de
volta, ao ambiente educacional, pessoas que estão em pleno desenvolvimento educacional e
social, preparando-as para promoverem a socialização e integração de pessoas com perda
auditiva que foram excluídas dos processos educativos formais e que necessitam dessa ação
educativa contribuindo assim para sua inclusão em todos os espaços da sociedade.
Nesse sentido, o IFTM ampliou a sua atuação em diversos municípios com a oferta de
cursos em diferentes áreas profissionais, conforme as necessidades locais. A oferta do Curso
de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico, na modalidade à distância, aparece como
uma opção para a qualificação de profissionais para atuarem em diversas áreas em que a
8

comunicação por meio da Língua de Sinais (Libras) representa um significativo avanço no
âmbito da educação inclusiva.
O IFTM mostra significativos avanços na área da inclusão, a partir de diversas ações
como a oferta do curso de Libras pelo Centro de Idiomas, a entrada de tradutores Intérpretes
de Libras, a matrícula de alunos com deficiência em seus cursos e ainda, o preparo de
profissionais e comunidade externa e interna para atender as demandas locais, regionais e/ou
nacionais.
Nesta perspectiva, o IFTM Campus Patrocínio, propõe através do curso básico de
Libras, momentos de interação e construção de novos conhecimentos acerca da Cultura
Surda, sua língua e aspectos que compõem esse universo. Com isso, fazer com que as
pessoas surdas que convivem em comunidade surda, que fazem uso da libras como principal
meio de comunicação, desenvolvam a sua cultura própria e tenham contato com mais pessoas,
ouvintes ou surdas que saibam se comunicar através desta língua visomotora torna-se uma
proposta inovadora e, ao mesmo tempo, necessária. De certa forma, ter a chance de suprir a
lacuna que existe por conta da falta das escolas bilíngues para surdos em diversas regiões
brasileiras faz com que o IFTM contribua para promoção da inclusão social.
Ademais, o IFTM quer através da oferta deste curso contribuir para a elevação da
qualidade dos serviços prestados à sociedade, por meio de um processo de apropriação e
difusão da produção de conhecimentos científicos e tecnológicos. O curso, ora proposto,
poderá contribuir com a formação humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico
da região articulado aos processos de democratização, justiça social e inclusão de pessoas
com deficiência.

4 OBJETIVOS

4.1 Geral
Proporcionar momentos de vivência com a Língua de Sinais, que viabilizarão a
aprendizagem da sua estrutura linguística básica e produção de narrativas simples para o uso
no contexto cotidiano.
9

Diante do exposto o curso a ser oferecido tem como objetivo geral promover o contato
dos cursistas com temas relacionados a comunidade surda, de modo a refletir sobre sua
importância e seus efeitos no processo de inclusão do sujeito surdo.

4.2 Específicos

• Apresentar noções básicas de Libras (Língua Brasileira de Sinais) como uma das formas
naturais de expressão, comunicação e integração da pessoa surda na sociedade.
• Introduzir noções básicas de léxico, morfologia e síntese com apoio de recursos áudio
visuais.
• Preparar profissionais para melhor atender a demanda e cumprir as exigências da
legislação nacional na área de atendimento às pessoas com surdez.
• Desenvolver a Libras como modalidade linguística, conceitual e prática correlacionada à
cultura surda.
• Conhecer os aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez.
• Diferenciar o português sinalizado da Libras.

5 PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadores ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional em Língua Brasileira de Sinais (Libras ) - Básico que possuam no mínimo 15
anos completos e o ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo, e comunidade em geral.

6 PERFIL DO EGRESSO
O estudante egresso do curso de Formação Continuada Libras Básico deve demonstrar
conhecimento sobre a comunidade surda, em seu aspecto histórico, cultural, político e
10

educacional. No que se refere a aquisição de linguagem, o egresso deverá estar apto a realizar
narrativas simples mediante a comunicação com pessoas surdas ou usuárias da Libras.
Dessa forma, contribuindo para uma (re) inserção no mundo de trabalho, para
socialização e interação com a comunidade surda por meio da elevação de escolaridade,
atualização e formação profissional.
Assim, ao concluir o curso de formação inicial, o egresso deverá:
• Conhecer a história da comunidade surda;
• Discutir sobre identidade surda e a diferença linguística e cultural do sujeito surdo;
• Conhecer a história da Escrita de Sinais e sua importância para a comunidade surda;
• Desenvolver a expressão corporal e atenção visual;
• Refletir sobre o processo educacional do sujeito surdo;
• Conhecer as Políticas Públicas da Educação de Surdos;
• Compreender a estrutura básica da Língua Brasileira de Sinais;
• Adotar uma postura ética e profissional no ambiente de trabalho, interagindo com algum
servidor ou aluno que possuir surdez;
• Entender a importância da comunicação, de formas diferentes, em diversos espaços tanto
formais como informais.

7 PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham
no mínimo, o ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo e 15 anos completos, de acordo com
o Guia PRONATEC de Cursos FIC (BRASIL, 2016). As turmas serão formadas em
atendimento à demanda da instituição, da comunidade externa ou de programas e projetos. O
ingresso de estudantes no curso FIC de Língua Brasileira de Sinais (Libras ) - Básico ocorrerá
por meio de Edital, por meio de processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital
com inscrição livre, quando os cursos forem demandados por uma determinada comunidade,
ou com inscrição livre, quando os cursos forem oriundos de um projeto ou programa. Para
participar do processo de seleção dos cursos FIC, as/os candidatas/os deverão entregar os
documentos solicitados de acordo com o edital e/ou programa. O (a) estudante deve possuir
11

um computador padrão IBMPC com sistema operacional compatível para acessar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem e acesso à internet por banda larga

8 ESTRUTURAÇÃO

O Curso de Libras Básico será organizado em torno da área de concentração
“Educação Profissional e Tecnológica”, com uma organização curricular compreendendo até
16 (dezesseis) horas de aulas semanais que somadas ao final do curso compreenderão 160
horas-aula.
O curso está estruturado com os seguintes módulos de aprendizagem:
Módulo I: Introdução ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais – Libras, Estudo da
Língua;
Módulo II: Continuação dos estudos dos sinais, exercícios da Língua.

MÓDULOS

CONTEÚDOS
Filosofias Educacionais na área da Surdez.

CH

Introdução ao estudo das visões sobre a surdez.
Estudo de aspectos culturais dos surdos brasileiros.
Conhecimentos

básicos

sobre

os

fundamentos

linguísticos da Libras.
Desenvolvimento, em nível básico, das habilidades de

I

Introdução ao
Aprendizado da
Língua Brasileira
de Sinais LIBRAS

compreensão e expressão, necessárias à comunicação com
surdos sinalizantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras).
Correntes Comunicativas:

80h

- Oralismo;
- Comunicação Total;
- Bilinguismo.
Legislações vigentes relacionadas a área da Educação
Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado.
Conceito de sinal de batismo.
Identificação pessoal de cada aluno pelo sinal de
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batismo.
Parâmetros da Língua de Sinais Brasileira.
Classificadores.
Tipos de classificadores.
Alfabeto manual e números.
Sinais Iniciais para comunicação.
Sinais de tempo sideral em contexto.
Cores.
Os diferentes usos dos sinais do grupo familiar em
contexto.
Material escolar em Libras.
Os sinais de casamento no ambiente linguístico da língua
de Sinais.
Desenvolvimento das habilidades de compreensão e
expressão

necessárias

à

comunicação

com

surdos

sinalizantes da Língua de Sinais Brasileira (Libras).
Introdução ao estudo da sintaxe da libras.
A estrutura das sentenças.
Teorias sintáticas com base na análise de fenômenos
linguísticos de línguas naturais.
Relação entre a sintaxe das línguas orais e da libras.
Estudo da Língua
II
Brasileira de
Sinais - LIBRAS

Cumprimentos/Identidade.
Pessoas/Família.

80h

Calendário:
- Semanas;
- Meses;
- Anos.
Casa.
Alimentos.
Animais.
Natureza.
Meios de transporte.
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Meios de comunicação.
Localidades.
Lazer/Esporte.
Objetos.
Utilização dos classificadores em diferentes contextos.
Verbos:
- Tipos de verbos.
Estrutura frasal na Libras e a utilização da estrutura
tópico comentário:
- O uso do processo denominado Anafórico na Libras.
TOTAL CARGA HORÁRIA DO CURSO

160h

Os módulos I e II e seus respectivos conteúdos estão vinculados ao aprofundamento de
temas e questões relativas aos fundamentos sociais e inclusão com conteúdos fundamentais
das áreas de Língua Portuguesa, Libras, Linguística, Estudos Literários e Tradução que
fomentam a articulação teoria-prática e propiciam aos alunos, prioritariamente, a reflexão
sobre temas práticos de uma atuação profissional baseada em valores éticos de respeito a
diversidade humana.
INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
LIBRAS
Módulo

I

Carga Horária

80

EMENTA
Compreensão dos principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais – Libras, língua oficial
da comunidade surda brasileira, contribuindo para a inclusão educacional dos alunos surdos.
Conhecimento da legislação sobre os deficientes auditivos. Compreensão da importância da
inclusão dos deficientes auditivos. Proposição de soluções para a diminuição do preconceito.
Capacitação discente para o estudo da língua de sinais e interpretação da mesma, bem como
conhecimento prático e teórico da gramática da língua de sinais e sua estrutura.
BIBLIOGRAFIA
Básica
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BRANDÃO, F. Dicionário Ilustrado de LIBRAS. São Paulo: Editora Global, 2011.
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? São Paulo: Editora Parábola, 2009.
LODI, A.; HARRISON, K.; CAMPOS, S.; TESKE, O. Letramento e minorias. Porto
Alegre: Editora Meditação, 2002.
ESTUDO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
Módulo

II

Carga Horária

80

EMENTA
Capacitação e oportunidade de identificação e utilização de conceitos, e princípios para a
comunicação, utilizando a Língua Brasileira de Sinais – Libras, língua oficial da comunidade
surda brasileira, contribuindo para a inclusão educacional dos alunos surdos. Percepção e
contextualização da Libras como instrumento para interagir socialmente.
BIBLIOGRAFIA
Básica
BRANDÃO, F. Dicionário Ilustrado de LIBRAS. São Paulo: Editora Global, 2011.
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? São Paulo: Editora Parábola, 2009.
LODI, A.; HARRISON, K.; CAMPOS, S.; TESKE, O. Letramento e minorias. Porto
Alegre: Editora Meditação, 2002.
Complementar
ALMEIDA, E. C. Atividades Ilustradas em Sinais da LIBRAS. Rio de Janeiro: Editora
Revinter, 2004.
FURTADO, V. Q. Dificuldades na Aprendizagem da Escrita. Petrópolis: Editora Vozes:
2012.
MEIRIEU, P. Aprender... sim, mas como? 7. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SONZA, A. P. Acessibilidade e Tecnologia Assistiva: Pensando a Inclusão Sociodigital de
PNE. Bento Gonçalves: Editora IFRS, 2013.
WEISS, M. L. L. Vencendo as Dificuldades de Aprendizagem Escolar. Rio de Janeiro:
Editora Wak, 2011.
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9 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM

A avaliação na concepção formativa deve ser feita de maneira diversa e múltipla, de
modo que o número de atividades de avaliação a ser aplicado deverá ser de, no mínimo, três
(3) para Unidades Curriculares em cada módulos.
A avaliação poderá ser realizada por meio dos seguintes instrumentos e atividades:
relatórios descritivos de tarefas realizadas, provas, trabalhos, relato de experiências e de
saberes anteriores ao curso, oficinas, portfólios, seminários, visitas técnicas, aplicação prática
dos conhecimentos em sala de aula e unidades referenciais comunitárias, ficando o docente
livre para a distribuição e aplicações destes instrumentos avaliativos.
O resultado final da avaliação quanto ao alcance de objetivos e/ou construção de
competências é expresso em conceitos com sua respectiva correspondência percentual, de
acordo com a tabela a seguir:
DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO

PERCENTUAL (%)

A

O estudante atingiu seu desempenho com excelência.

De 90 a 100

B

O estudante atingiu o desempenho com eficiência.

De 70 a menor que 90

O estudante atingiuodesempenho necessário.

De 60 a menor que 70

O estudante nãoatingiu o desempenho mínimo

De 0 a menor que 60

CONCEITO

C
R

necessário.

Para os casos de dependência de conteúdo em algum módulo, poderão, em comum
acordo, o orientador e o professor estabelecerem formas de reposição.
Caso o aluno seja reprovado não receberá certificado.
A frequência dos alunos às atividades escolares é obrigatória, considerando-se
reprovado o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco (75) por cento da carga
horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da freqüência
ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo as possíveis faltas.
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É vedada a matrícula de discentes decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da
carga horária prevista para o curso.
Em caso de não comparecimento do aluno, logo após a efetivação da matrícula,
durante o período de uma semana de atividades escolares, o mesmo será considerado
desistente, exceto mediante apresentação de justificativa legal protocolada junto à
Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) – Campus Patrocínio, dentro do
prazo de até quarenta e oito (48) horas, a contar do primeiro dia de aula perdido, respeitando o
limite de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista para o curso.

10 QUADRO DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
O corpo docente dos cursos de Formação Inicial e Continuada–FIC será composto por
servidores docentes e técnico-administrativos integrantes do Quadro de Pessoal do IFTM ou
de outros órgãos públicos. Os profissionais supracitados serão selecionados por meio de edital
institucional, devendo atender ao seguinte perfil e formação mínima:
MÓDULO/UNIDADE
CURRICULAR
Introdução ao
Aprendizado da
Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS
Estudo da Língua
Brasileira de Sinais LIBRAS

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
Graduação
em
qualquer
área
do A ser contratado
conhecimento, com especialização em ou indicado.
LIBRAS e autorização emitida pelo CAS ou
certificação pelo ProLibras.
Graduação
em
qualquer
área
do A ser contratado
conhecimento, com especialização em ou indicado.
LIBRAS e autorização emitida pelo CAS ou
certificação pelo ProLibras
FORMAÇÃO

11 INFRAESTRUTURA
O curso será à distância, sendo realizado através da Plataforma “Moodle”, ambiente
virtual de aprendizagem.
Na primeira semana do curso o cursista poderá frequentar a capacitação no “Moodle”,
que constará no certificado como horas adicionais, visto que a referida capacitação configura
um módulo opcional do curso.
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFTM utilizará a plataforma Moodle.
por permitir o gerenciamento de informações acadêmicas, administrativase e também de
comunicação, sendo possível a integração entre alunos e professores. Poderão integrar a
plataforma outros meios de comunicação remota, tais como: Zoom e Google Meet.
ESPECIFICAÇÃO
Webcam
Mesa digitalizadora
Headphone com microfone
Microfone de lapela
Kit de iluminação - Softbox
Pendrive

UNID.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

QUANT.
2
2
2
2
1
30

12 CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial
e continuada ou qualificação profissional em Língua Brasileira de Sinais - Básico,
na

modalidade

EAD,

observada

a

escolaridade

requerida

constante

no

Guia/Catálogo Nacional de Cursos FIC, a frequência de 75% (setenta e cinco por
cento) do total da carga horária e aproveitamento superior ou igual a 60% (sessenta
por cento) será conferido ao egresso o Certificado de Língua Brasileira de Sinais Básico.
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