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Descrição e Natureza do Evento/Curso

O IFRJ trabalha para alcançar a excelência de seus alunos dentro e fora do espaço
escolar, e não diferente disso o campus São Gonçalo deseja estar preparado para
receber o público usuário da língua brasileira de sinais – Libras, como primeira língua de
forma que seja feita a verdadeira inclusão. O projeto será realizado duas vezes por
semana (2ª e 4ª feiras) com carga horária diária de três horas (09:00 as 12:00), entre os
dias 13 de maio de 2019 a 03 de julho de 2019 totalizando quarenta horas. O projeto
propõe aulas expositivas, atividades criativas, dinâmicas, dando ênfase na aprendizagem
da língua brasileira de Sinais e aperfeiçoando as expressões faciais e corporais,
conhecendo a cultura e identidade surda e participando efetivamente da Comunidade
Surda.

As aulas serão parcialmente prática e teóricas, em alguns temas, faremos

debates e grupos para conversação, utilizaremos, como material de apoio, livros
ilustrados em LIBRAS de diversos autores, vídeos e filmes.
No final desse curso, o aluno conseguirá se comunicar através da LIBRAS com mais
fluidez, além de compreender um pouco mais a respeito desse universo que envolve a
surdez, sendo certificado aqueles que tiverem frequência de 75% do curso, envolvimento
nas atividades de aula e 60% de aproveitamento nas avaliações.

Palavras-chave
Acessibilidade e bilinguismo.
Objetivo do Evento/Curso

O curso básico de introdução a LIBRAS, objetiva instrumentalizar a comunidade local
interna e externa a comunicar-se em LIBRAS, a fim de que surdos sejam inclusos, em
nosso campus e/ou em qualquer outro espaço, por onde nossos alunos levarem seus
conhecimentos pretendendo tornar cada vez mais natural a condição bilíngue dos surdos
proporcionando a aquisição básica da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como
segunda língua (L2), introdução de conceitos, teorias, gramática básica, vocabulário
básico geral e especifico da área de educação.
•promover o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);
•facilitar o convívio com as pessoas com deficiência auditiva.
•produzir e divulgar informações pertinentes à efetivação de uma sociedade inclusiva.
•compreender a surdez, seus níveis, prevenção, comunidades surdas etc.
•sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas
com deficiências, buscando eliminar mitos e preconceitos.
•desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas no
processo de habilitação, reabilitação e inclusão social.
Relevância do Evento/Curso para o IFRJ/Comunidade Externa

Tornar o campus São Gonçalo conhecido e respeitado também por pessoas com
deficiência auditiva ou surda, proporcionando a estes um ambiente acessível a sua
comunicação, aproximando diferentes público a proposta de uma educação bilíngue.
Programação do Evento/Curso
Inscrições

24/04 a 03/05

Início das aulas

13/05/19

Dias e horários

2ª e 4ª feiras – 09:00 as 12:00

Data prevista de término das aulas

03/07/19

Instituições Parceiras e Público-Alvo

É possível a participação de intérpretes e instrutores convidados de outros campi e
instituições.
Infraestrutura Mínima Necessária a Realização do Evento/Curso
Sala de aula equipada com mesas, cadeiras, quadro branco e Datashow e auditório
para as 3 (três) primeiras aulas.
Cronograma de Execução

CURSO BÁSICO DE INTRODUÇÃO A LIBRAS
INÍCIO:13/02/19

TÉRMINO: 30/04/19

40 HORAS - 2ª E 4ª FEIRAS DE 09:00 AS 12:00
PERIÓDO DE INSCRIÇÃO: 06/02/19 A 11/02/19
15/05 - Aula inaugural " O que é LIBRAS?" Mitos e verdades sobre a língua. Vídeos de depoimento
de surdos, "Como é ser surdo".
20/05 - Alfabeto manual e sinal de nome /
saudação e apresentação.

22/05 - Números cardinais e ordinais.

27/05 - Pronomes/ cores

29/05 - Advérbios e marcas do tempo e
calendário

03/06 - Família. O surdo e a família. Filme família
Belier.

05/06 - O surdo e a música. (Família - Titãs)

10/06 - Ambiente escolar/ verbos

12/06 – Adjetivos e Classificadores.

17/06 - Meio de transporte

19/06 - Alimentos/ morfemas

24/06 - Local/financeiro

26/06 - Atividade avaliativa 1

01/07 – Atividade avaliativa 2

Observações

O curso será ofertado na medida de sua procura, podendo em determinado momento
abrir novas turmas ou apresentar uma proposta de continuidade explorando um novo
vocabulário. Serão ofertadas 30 vagas para o público interno e externo que tenha
interesse no tema. Serão chamados os primeiros colocados na ordem de inscrição e a
vaga será garantida somente para os alunos que estiverem presentes nas três primeiras
aulas, munidos de xérox de documento de identificação com foto e comprovante de
residência.

Local e Data: São Gonçalo, 15 de abril de 2019
Assinatura do Proponente
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