
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 20 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 

Conceitos básicos de projetos. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos. Metodologia de 

gerenciamento de projetos. PMBOK. Ferramentas de gerenciamento de projetos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

- Apresentar o funcionamento da execução de projetos de TI e o seu gerenciamento. 

 

Específicos: 

 

- Oferecer noções sobre projetos e gerenciamentos de projetos; 

- Apresentar os frameworks de melhores práticas de gerenciamento; 

- Apresentar as ferramentas de apoio ao gerenciamento de projetos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Conceitos de Projetos e Gerenciamento de Projetos 

- O que são projetos 

- Conceitos básicos relacionados aos projetos 

- O que é gerenciamento 

- Melhores práticas de gerenciamento 

2. PMBOK 

- Processos de Gerenciamento 

- Início 

- Planejamento 

- Execução 

- Monitoramento e Controle 

- Encerramento 

3. Áreas de conhecimento do gerenciamento: 

- Gerenciamento da Integração 

- Gerenciamento de Escopo 

- Gerenciamento de Custos 

- Gerenciamento de Qualidade 

- Gerenciamento da Aquisição 

- Gerenciamento de Recursos Humanos 

- Gerenciamento das Comunicações 

- Gerenciamento de Risco 

- Gerenciamento de Tempo 

4. Ferramentas de Gerenciamento de Projetos 

- MS Project 

- Ferramentas livres 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 



 

 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[  ] Laboratório 

[X] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

CLEMENTS, J. P.; GIDO, J. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

 

PMI. Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos – Guia Pmbok® - 5 ed. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2014. 

 

VIEIRA, M. Gerenciamento de projetos de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Ed. Campus 

Elsevier, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 

 

CARVALHO, M., RABECHINI, R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências 

para gerenciar projetos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 

GERARDI, B. Gerenciamento de projetos sem crise: como evitar problemas previsíveis 

para o sucesso do projeto. São Paulo: Novatec Editora, 2012. 

 

HELDMAN, K. Gerência de projetos. Rio de Janeiro: Ed. Campus/Sybex, 2005. 

 

VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Ed. Prentice Hall Brasil, 2005. 

  



 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 20 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 

Histórico e Princípios de Inteligência Artificial (IA). Resolução de problemas. Métodos de busca. 

Heurísticas. Conhecimento e raciocínio. Tópicos avançados. Aplicações de Inteligência Artificial. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Apresentar os principais conceitos e técnicas de inteligência artificial focando principalmente na 

aplicação prática destas técnicas. 

 

Específicos: 

 

 Compreender os diferentes paradigmas que embasam as aplicações da IA. 

 Entender os principais objetivos e as limitações da Inteligência Artificial. 

 Aplicar os conceitos e técnicas da Inteligência Artificial. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 – Introdução 

1.1 – O que é Inteligência Artificial? 

1.2 – Evolução da Inteligência Artificial 

1.3 – Agentes Inteligentes 

2 – Busca 

2.1 – Resolução de Problemas por Meio de Busca 

2.2 – Busca Cega 

2.3 – Busca Heurística 

2.4 – Busca Local 

3 – Lógica 

3.1 – Lógica Proposicional 

3.2 – Lógica de Primeira Ordem 

3.3 –Prolog 

3.4 – Raciocínio com Incerteza 

4 – Aprendizado de Máquina 

4.1 – Aprendizado Supervisionado 

4.2 – Aprendizado Não Supervisionado 

4.3 – Aprendizado Por Reforço 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 



 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[X] Laboratório 

[X] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

ARTERO, Almir Olivette. Inteligência Artificial: teórica e prática. 1ª ed. São Paulo: Editora Livraria da 

Física, 2008. 

 

ODAKURA, Valguima Victoria Viana Aguiar. Inteligência Artificial Aplicada à Educação I (Prática 

Pedagógica). Dourados-MS: UAB-UFGD. 

 

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach.  3ª ed. New Jersey: 

Editora Prentice Hall, 2010.  

 
 
Bibliografia Complementar: 

 

ALENCAR, Edgard. Iniciação à lógica matemática. 10 ª ed. São Paulo: Editora Nobel, 2002. 
 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento 

de programação de computadores. 15ª ed. São Paulo: Editora Érica, 2004.    

 
SOUZA, Marco A. F. Algoritmos e lógica de programação.  1ª ed. São Paulo: Editora Thomson, 2005. 
 
SOUZA, Marco A. F. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia. 2ª 
ed. São Paulo: Editora Cengage Learnig, 2011.   
 

UCCI, Waldir; KOTANI, Alice Mayumi; SOUSA, Reginaldo Luiz. Lógica de programação: os primeiros 

passos. 10 ª ed. São Paulo: Editora Érica, 2002. 

  
  



 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 60 h PRÁTICA: 0 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

História da Educação de Jovens e Adultos. Políticas públicas para a educação de jovens e adultos. 

Princípios da educação de jovens e adultos. Metodologias de ensino voltadas para a educação de 

jovens e adultos. Tendências atuais para a educação de jovens e adultos.  

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

 Tornar o aluno apto a atuar em programas de educação de jovens e adultos; 

Específico: 

 

Mostrar a evolução histórica da alfabetização de jovens e adultos;. 

Apresentar o perfil do aluno da educação de jovens e adultos; 

Mostrar as principais metodologias de ensino voltadas para a educação de jovens e adultos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Movimentos históricos da educação e jovens e adultos 

- O perfil do aluno da educação e jovens e adultos 

- Fundamentos da educação e jovens e adultos 

- Metodologias de ensino para a educação de jovens e adultos 

- Novas tendências para a alfabetização de jovens e alunos 

  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 



 

 

[  ] Equipamento de som 

[  ] Laboratório 

[  ] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Proeja: programa nacional de integração da educação profissional 
com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos: formação inicial e 
continuada/ensino fundamental. Ministério da Educação, 2007.  
 
SANT'ANNA, SITA MARA LOPES. Refletindo sobre o PROEJA : produções de São Vicente do Sul. 
Universidade Federal de Pelotas, 2010.  
 
SOEK, ANA MARIA. Mediação pedagógica na educação de jovens e adultos: ciências da natureza e 
matemática. Positivo, 2009.   

 

 

Bibliografia Complementar: 
 
SOARES, LEÔNCIO; CASTRO, GIOVANETTI MARIA AMÉLIA GOMES DE CASTRO; GOMES, 
NILMA LINO. Diálogos na educação de jovens e adultos. Autêntica, 2011. 
 
PIMENTA, SELMA GARRIDO; ALMEIDA, MARIA ISABEL de. Estágios supervisionados na formação 
docente: educação básica e educação de jovens e adultos. Cortez, 2010. 
 
  



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: TESTES DE SOFTWARE 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 20 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 

A importância de Testes para o Desenvolvimento de Software. Conceitos fundamentais sobre 

Verificação e Validação. Fundamentos de Testes. Tipos de Testes. Estágios de Testes. Práticas: 

Review, Passeio (walkthrough) e Inspeção. Principais Ferramentas. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

- Apresentar os conceitos fundamentais relacionados a testes de software e discutir 

os principais métodos, técnicas e ferramentas disponíveis para auxiliar na 

validação e verificação de softwares. 

 

Específicos: 

 

- Apresentar os fundamentos do teste de software; 

- Conscientizar sobre a importância do teste; 

- Apresentar o ciclo de vida do teste; 

- Apresentar as principais técnicas estáticas e dinâmicas de teste; 

- Apresentar as habilidades necessárias para execução das atividades de teste; 

- Apresentar as principais técnicas de modelagem de teste; 

- Apresentar as principais ferramentas de suporte para o teste. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A importância de Testes para o Desenvolvimento de Software 

2. Fundamentos de Testes 

3. Conceitos fundamentais 

4. Tipos de Testes 

5. Estágios de Testes 

6. Práticas 

7. Ferramentas e Automação de Testes 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 



 

 

 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[X] Laboratório 

[X] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

JINO, M., MALDONADO, J. C., DELAMARO, M. Introdução ao Teste de Software. Rio de Janeiro: 

Editora Elsevier, 2007. 

 

MOLINARI, l. Testes de Software - produzindo sistemas melhores e mais confiáveis. São Paulo: 

Editora Érica, 2013. 

 

RIOS, E.; MOREIRA, T. Teste de Software. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2013. 

 
 
Bibliografia Complementar: 

 

BECK, K. Test-driven development by example. Boston: Addison Wesley, 2002. 

 

DELAMARO. M.E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. INTRODUÇÃO AO TESTE DE SOFTWARE; RIO 

DE JANEIRO: CAMPUS, 2007. 

 

PRYCE, N., FREEMAN, S. Desenvolvimento de Software orientado a objetos guiado por testes. Rio 

de Janeiro: Editora Alta Books, 2012. 

 

ROCHA, A. R. C.; MALDONADO, J. C.; WEBER, K. Qualidade de Software – teoria e prática. São 

Paulo: Prentice Hall, 2001. 

 

PEZZÈ, M.; YOUNG, M. TESTE E ANÁLISE DE SOFTWARE; PORTO ALEGRE: BOOKMAN, 2008. 

  



 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: METODOLGIA DO ENSINO DA COMPUTAÇÃO 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 20 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 

O contexto educacional brasileiro e o ensino de computação - avanços, retrocessos e perspectivas. 

Análise crítica e operacionalização da utilização segura das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) nas escolas de ensino básico, técnico e tecnológico. Avaliação geral do uso do 

computador nas diferentes áreas do saber. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

 

Permitir que o aluno compreenda conceitos básicos relacionados ao ensino de computação nas 

diferentes áreas e níveis de ensino. 

 

Específicos: 

 

-Apresentar princípios e técnicas de ensino e aprendizagem na computação 

-Discutir a importância da comunicação para manter os aprendizes ativos 

-Analisar as principais formas de abordagem dos conteúdos para sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem 

-Compreender a importância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Ensino e aprendizagem 

2. Comunicação 

3. Avaliação 

4. Metodologias de ensino-aprendizagem centradas no instrutor; no aprendiz e no conteúdo. 

5. Sócio construtivismo 

6. Competências e habilidades do século 21 

7. Estilos de aprendizagem 

8. Ferramentas, jogos e dinâmicas aplicadas no ensino aprendizagem 

9. Aprendizagem baseada em problemas 

10. Aprendizagem baseada em projetos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 



 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[X] Laboratório 

[X] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

MORAN, J. M., BEHRENS, M. A., MASETTO, M. T. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 

Campinas: Papirus, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MEC. Informática na escola: pesquisa e experiências. Brasília: MEC, 1994. 

 

WILKINSON, Bruce. As 7 leis do aprendizado: como ensinar quase tudo a praticamente qualquer 

pessoa. Belo Horizonte: Betânia, 1998. 

 
 

 



 

 

 

Optativas 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: LIBRAS II 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [  ] OPTATIVA [X] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 40 h PRÁTICA: 20 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 

Descrições complexas de contextos concretos e abstratos. Definição conceitual de termos. 

Argumentação: gerenciamento de razão e emoção. Soletração manual fluente. Narrativas como 

forma de argumentação. Exploração coesa e coerente do corpo e do espaço em textos 

argumentativos. Exploração de tópicos avançados no discurso. Exploração criativa de classificadores. 

Estratégias argumentativas. Prática como componente curricular. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Permitir conversações mais rebuscadas através da linguagem dos sinas. 

 

 

Específico: 

 

Permitir a prática da linguagem dos sinais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Descrições complexas de contextos concretos e abstratos. 

- Definição conceitual de termos. 

- Argumentação: gerenciamento de razão e emoção. Soletração manual fluente. 

- Narrativas como forma de argumentação. 

- Exploração coesa e coerente do corpo e do espaço em textos argumentativos. 

- Exploração de tópicos avançados no discurso. 

- Exploração criativa de classificadores. 

- Estratégias argumentativas. Prática como componente curricular. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 



 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[X] Laboratório 

[X] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia Básica: 

 

PIMENTA, N. & QUADROS, R. M. de. Curso de libras. Nível III. (no prelo) 

 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. ArtMed: Porto 

Alegre, 2004. 

 

RODRIGUES, N. Organização neural da linguagem. Em Língua de sinais e educação do surdo. Eds. 

Moura,M. C.; LODI, a. C. e PEREIRA, M. C. Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. SBNp. São 

Paulo. 1993. 

 
 
Bibliografia Complementar: 

 

FELIPE, T. Libras em Contexto (exemplar do aluno), MEC.2001. 

 

PIMENTA, N. & QUADROS, R. M. de. Curso de Libras. Nível II. 2009. 
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