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EMENTA

A disciplina de LIBRAS busca oportunizar aos estudantes acadêmicos a formação diferenciada na área da Educação especial através

das fundamentações teóricas: Legislação, Evolução Histórica, Os contextos da educação inclusiva, A cultura Surda: Surdo e Surdez,

cultura e comunidade surda, noções da l inguística aplicada à LIBRAS; além de proporcionar condições necessárias para a aquisição

da LIBRAS a nível básico. 

OBJETIVOS

1. Compreender a Libras como uma língua natural; 

2. Diferenciar surdez de deficiência auditiva; 

3. Caracterizar os aspectos relativos à cultura e à comunidade surda; 

4. Conhecer a história e as abordagens do ensino de surdos; 

5. Refletir sobre as políticas públicas voltadas a surdos; 

6. Praticar o uso da Libras com base em interações cotidianas. 

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Língua Brasileira de Sinais e a legislação que a regulamenta; 

Parâmetros l inguísticos da Libras; 

Cultura surda; 



Identidade surda; 

Educação de surdos e políticas públicas;

Alfabeto manual; 

Uso e compreensão de sinais.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivo-dialogadas, baseadas, sobretudo, na Libras, a fim de possibil itar o contato com a l íngua estudada, e respaldadas na

leitura prévia dos textos indicados e nas atividades solicitadas. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[x] Outros³: l ivros, equipamento para gravação e edição de vídeo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de maneira contínua, considerando o envolvimento nas temáticas discutidas e nas atividades sugeridas

(individuais ou em grupo), o cumprimento destas, a originalidade e a pontualidade.
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OBSERVAÇÕES

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , desde que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos util izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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