FACULDADE CATÓLICA DE BELÉM
DIRETORIA DE EXTENSÃO
PROJETO DE CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – DISCIPLINA LIBRAS
Título do
Curso:

LIBRAS BÁSICO

Justificativa
do Curso:

Este Curso de Extensão Universitária de LIBRAS propiciará uma iniciação a Língua
Brasileira de Sinais, com esse aprendizado a pessoa tem a possibilidade de
desenvolver por meio da prática da Libras no nível básico com ludicidade, para
inserção a atuação no mercado de trabalho na área da Educação Especial, sendo um
campo inexplorável e com grande oportunidade de êxito na área; disponibilizar
profissionais qualificados para uma ação inclusiva nos segmentos socias, nos âmbitos
institucionais e privados. Assim o aprofundamento de discussões sobre a formação
necessária desses profissionais que estarão compondo o mercado de trabalho, é um
foco relevante nesse curso de extensão, além de promover com esta formação por
meio desses profissionais o acesso de pessoas que tem o direito de ver garantido a
sua cidadania, os Surdos.

Objetivo Geral:

Introduzir os princípios básicos da Língua Brasileira de Sinais, nos seus aspectos
teóricos e práticos, a fim de que os alunos tenham conhecimento suficiente dessa
língua para se comunicarem com pessoas surdas e difundirem o ensino da mesma.

Objetivo
Específico:

• Contribuir com a formação dos discentes no que se refere ao ensino da Libras como
meio de comunicação para as pessoas surdas
• Refletir sobre a aquisição da língua no processo de desenvolvimento intelectual e
emocional das pessoas surdas
• Proporcionar vivencias de diversas dinâmicas que estimulem uma visão críticoreflexiva sobre a utilização da língua de sinais

Professor:

RICARDO NAZARENO BARRA CORDEIRO

Carga Horária:

40h

Ementa:

Estudo sobre os aspectos legais da Língua Brasileira de Sinais; Definição sobre
Surdez; Estudo acerca dos Parâmetros principais da LIBRAS; Níveis Gramaticais:
Quirológico, Morfológico como também Sintaxe, Fonologia etc. Estudo acerca do
universal nas Línguas sinalizadas; Alfabeto manual da Libras: uma fonte produtiva para
importar palavras da língua portuguesa. O processo de formação de palavras na
LIBRAS.

Metodologia:

O currículo do curso em referência será integrado a partir da organização das
disciplinas dentro de uma sequência lógica dos conhecimentos teóricos e práticos, por
meio de aulas expositivas, estudos individuais e de grupos, discussão de textos,
elaboração de resumos, fichamentos e seminários.
É fundamental a aprendizagem como processo, partindo dos interesses e experiências,

como também dá ênfase dos conteúdos, dentro do contexto sociocultural e profissional
do corpo discente.
A proposta do curso é desenvolver o ensino, oportunizando condições e situações que
estimulem o aluno à construção e apreensão do conhecimento, na interação com o
meio e com o outro, por meio de troca de experiências numa relação de teoria e
prática.
Atividades:

UNIDADE I – Noções Básicas da LIBRAS
- Lei e Decreto;
- Definição de Surdez;
- Aspectos básicos da fonologia de Libras: configuração de mão, locação, orientação
da mão, expressões não-manuais;
UNIDADE II
- O léxico ou vocabulário da LIBRAS.
- Práticas de Libras: O alfabeto, números, dias da semana, meses do ano, cores;
Cumprimentos; Verbos; Pronomes; etc.
- Práticas de diálogos curtos em libras;

Cronograma:

1º semestre 2019 – às quartas-feiras, no horário de 14h às 17h.
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Vagas:
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Investimento:
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