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DADOS DO PROJETO 

1- Ementa  

A Língua Brasileira de Sinais — LIBRAS é, de fato, a língua materna dos 

surdos, tornando-se indispensável para o seu desenvolvimento linguístico e 

intelectual. Assim, podemos não perceber a importância do aprendizado desta 

língua para a possibilidade/necessidade de socialização do surdo com os seus 

pares em sociedade. No entanto a interação no ambiente de trabalho diariamente 

é de extrema relevância para que haja inclusão de todos os setores do ambiente 

no qual estamos inseridos. A comunicação é essencial para que possamos 

transmitir ideias, fatos, anseios e etc. Todavia quando não há comunicação 

pessoas tendem a ficar de fora dos círculos que nos permite sentirmos parte de 

integrante do meio que estamos participando/frequentando. 

 

2- Objetivo  

Capacitar e dar subsídio aos interessados em conhecer o universo surdo, por 

meio do ensino da Língua de Sinais e da reflexão e discussão sobre as temáticas 

relacionadas à educação e cultura dos surdos. Com isso, aumentar/instigar a 

comunicação com o público surdo que há ou que poderá se fazer presente no 

Campus, usando uma linguagem que abrange termos relacionados ao cotidiano 

específico do Campus, para que assim haja uma comunicação mínima quando 

houver ausência de intérprete, nesse sentido buscando sempre uma excelência no 

atendimento ao surdo na possibilidade de haver alguma demanda dessa natureza. 



3- Público-alvo/vagas 

Servidores do Campus (técnicos, professores, coordenadores), trabalhadores 

terceirizados (vigilantes, equipe da empresa Paraíso) e trabalhadores autônomos 

da UFPA (lanchonetes, xerox). A turma será de 20 alunos. Se houver uma 

demanda muito alta será feita uma seleção dos candidatos para que o curso possa 

atender a todos os setores, as demais vagas ficarão para um próximo possível 

curso em 2020. 

4- Período/carga horária  

O curso terá duração de 2 meses, iniciando dia 14/10/2019, com previsão para 

finalizar dia 11/12/2019. Aulas irão acontecer às segundas e quartas, 2 horas por 

aula, das 15:00 às 17:00h. A carga horária total do curso e certificação será de 

40 horas. 

 

5- Conteúdo de Ensino 

História da educação dos surdos, Alfabeto Datilológico; Números Cardinais; 

Saudações; Advérbio de Tempo; Quantidades; Pronomes Possessivos; Figuras 

Geométricas; Singular e Plural; Animais; Pronomes Pessoais; Verbos; Grau de 

Escolaridade; Advérbios de Modo; Tipos de frases em LIBRAS; Advérbios de 

Lugar; Profissões; Diálogos em LIBRAS; Meios de Comunicação; Verbos 

relacionados aos meios de comunicação; Família; Adjetivos; Comparativo: 

Superioridade, Inferioridade e Igualdade; Sinais de Cores; Valores Monetários; 

Locais para compras; Alimentação; Esportes; Meios de transportes; Países; 

Intensificador e Advérbios de Modo; Estações do Ano; Tipos de Verbos; Verbos 

Classificadores: Concordância de gênero: Pessoa / Animal / Coisa; Adjetivos 

descritivos; Espaços da UFPA; profissões da UFPA; disciplinas; documentos 

utilizados no campus; redes sociais. 

6- Metodologia  

O curso será desenvolvido da seguinte forma: 

 Conversação 

 Dinâmicas 

 Uso de apostilas 

 Trabalhos individuais e em grupo 

 Aulas expositivas 

 

7- Recursos  

Para que o curso tenha um bom aproveitamento, faz se necessário Datashow, 

quadro, pincel e apostilas, sendo que precisarão sem impressas para 

disponibilizar aos funcionários, as aulas aconteceram no espaço do Núcleo de 

acessibilidade. 

 

Obs.: Caso se faça necessário o projeto poderá ser ajustado para melhor 

atender às necessidades dos envolvidos. A participação de todos é importante. 

Contamos com apoio de cada chefia para que possa liberar o servidor. 


