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1 – Dados da Instituição 

 

 

CNPJ  

Razão Social 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais / 
Campus Avançado Três Corações 

Endereço 

Rua Coronel Edgar Cavalcanti de 
Albuquerque, nº 61 - Chácara das Rosas - 
CEP: 37410-000 - Três Corações/MG - 
Fone: (35) 3232 9494  

Cidade/UF/CEP Três Corações-MG – 37410-000 

Professores do Curso 
e-mail de contato 

william.freitas@ifsuldeminas.edu.br 

Site da Instituição www.tco.ifsuldeminas.edu.br 

 

 

2 – Dados gerais do curso 

 

Nome do curso LIBRAS 

Eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social 

Características do curso 

( x ) Formação Inicial 
( x ) Formação Continuada 
(  ) PROEJA Ensino Fundamental 
(  ) PROEJA Ensino Médio 

Número de vagas por turma 35 vagas 

Frequência da oferta Anual 

Carga horária total 
140 horas de encontros presenciais e 20 
horas a distância 

Periodicidade das aulas 03 encontros semanais (3ª, 4ª e 5ª) 

Turno e horário das aulas 17:00h às 18:00h 

Local das aulas Campus Avançado Três Corações 

 
 

3 – Justificativa 

 

 O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Avançado Três 
Corações, ao oferecer à comunidade o Curso de Libras vem atender ao artigo 2º da Lei 
10.436/2002 que expõe: “Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.” Bem como vem ao encontro do artigo 4º da 
mesma lei que considera “[...] ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte 
integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente.” 
 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm 
 

4 – Objetivos do curso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm


 

Objetivo Geral: Fornecer aos alunos, professores e a comunidade externa subsídios teóricos e 
práticos para o exercício da comunicação com as pessoas surdas. 
  
 
Objetivos Específicos:  
 

  Desconstruir os mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais. 
  Aquisição da Língua Brasileira de Sinais.  
  Compreender a constituição do sujeito surdo.  
  Analisar os elementos que constituem a estrutura da língua brasileira de sinais. 
 Caracterizar as variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade da LIBRAS  
 Analisar as combinações dos sinais para a formação de estruturas mais complexas. 
 Diferenciar expressões faciais afetivas e gramaticais. 
 Analisar o uso dos classificadores nas línguas de sinais; 
 Compreender a importância do uso do espaço nas línguas de sinais. 

 
 

5 – Público-alvo 

 

  Discentes, professores, e técnicos do Instituto Federal do Sul de Minas – Campus 
avançado Três Corações e a comunidade externa.  
 

6 – Perfil profissional e áreas de atuação  

 
O profissional ao se apropriar da Língua Brasileira de Sinais poderá favorecer a inserção das pessoas 
surdas na vida em sociedade. Poderá atuar em quaisquer áreas onde se prevê a presença de pessoas 
surdas, colaborando para que a comunicação seja efetiva.  
 

7 – Pré-requisito e mecanismo de acesso ao curso 

 

        O Ingresso no Curso FIC - LIBRAS dar-se-á, por meio de sorteio público a candidatos que 
já tenham concluído o ensino médio ou ainda cursando, caso o quantitativo de candidatos 
ultrapassar o número de vagas definidos em edital, que será publicado o número de vagas, 
data, horário e período de inscrição. 
      Os candidatos sorteados deverão apresentar à Secretaria de Registros Acadêmicos, 
munidos de documentação exigida conforme exposto no edital para a efetivação da matrícula 
em data e horário definido e publicado no site do IFSULDEMINAS – Campus Avançado Três 
Corações. 
 

8 – Matriz curricular 

 

MÓDULO I 

 

1. LIBRAS – Que língua é essa?                                                                   (06 horas) 
 

 Aspecto Introdutório 

 Parâmetros Linguísticos da Libras   

 Funções da Datilologia   

 Numerologia em Libras 
   

2. Mitos e conceitos acerca da Libras                        ( 06 horas)  
 

 Desconstrução dos Mitos acerca da Línguas de Sinais  

 Conceitos da Natureza Linguística   



 Introdução lexicográfica   

 Semântica e pragmática terminológica  
 

3. O Sujeito surdo e sua identidade                         (08 horas)  
 

 Aspectos culturais do sujeito surdo  

 Conceitos da Natureza Linguística   

 Tipos de Identidades Surdas   

 Natureza Visual e suas características 
 

4. Banco terminológico e pragmático I                                                            (18 horas)  
 

 Pronomes Temporais  

 Sujeitos do discurso e cumprimentos   

 Conjugação verbal  

 Psicodinâmica das Cores 

 Categoria Parental (Familiar)  
 

5. Banco terminológico e pragmático II                                                            (18 horas)  
 

 Verbos simples, com concordância e espaciais 

 Características e Adjetivos   

 Classificadores 

 Classes dos substantivos 

 Espaço Anafórico 

 Localização e Espaço neutro 
  

6. Educação de Surdos                                                                                    (04 horas)  
 

  Retrospectiva da Educação de Surdos no Brasil 
 

 
MÓDULO II 

 

 

7. Estrutura Frasal                                                                                          (10 horas) 
 

 Tipos de Frases 

 Sintaxe Gramatical   

 Funções aplicadas a semântica  

 Coerência e Coesão frasal 
   

8. Marcações não manuais                                              (10 horas)  
 

  Sinais não manuais 

  Expressões Linguísticas não manuais   

  Marcadores não manuais  

 Expressão corporal como elemento não manual 
 

9. Aspectos Semânticos                                            (10 horas)  
 

 Sinonímia entre pares linguísticos   

 Polissemia icônica ou abstrata  

 Antonímia dos sinais  

 Saussurre: Significante versus Significado 



 
10. Banco terminológico e pragmático III                                                            (10 horas)  

 

 Sinais Regionais  

 Empréstimos linguísticos    

 Neologismos em Libras  

 Expressões Idiomáticas  

 Figuras de Linguagem 
 

 
MÓDULO III 

 

11. Literatura Surda I                                                                                         (20 horas) 
 

 Produções Literárias   

 Aspectos culturais da literatura visual   

 Tipos de Narrativas  

 Gêneros textuais em Libras 
   

12. Literatura Surda II                                                                                        ( 20 horas) 
  

 Poesia Literária   

 Literatura Surda Infantil Brasileira  

 Estímulos sensoriais e imagéticos   

 Autores e processo de criação  

 Elaboração do Memorial                                                        (20 horas à distância)                                                                            
 

 
 

Carga horária total:                                                                             160 horas   
  

9 – Componentes curriculares  

      

    Os módulos da matriz curricular se dão concomitantemente às aulas em modo teórico e 
prática. 
 
TEORIA 

Disciplina: Libras em Teoria Carga horária: 80h 

 
Ementa: Estudo Introdutivo dos componentes linguísticos e sua relação com o ensino e 
aprendizagem de línguas. A desconstrução dos mitos acerca das línguas de sinas, e os 
sujeitos surdos e suas peculiaridades. 
 

Objetivo: Buscar conhecimentos dos fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos e 
econômicos da Educação de Surdos para que seja possível identificar a língua de sinais, 
seus espaços, sua possibilidade da emergência de posições didáticas e sua percepção 
como língua de um povo. 

Bibliografia Básica:  
 
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 
Artmed: Porto Alegre, 2004. 
 
PERLIM, Gladis & STROBELL, Karin. Fundamentos da Educação de Surdos, UFSC, 
2006. 



 

Bibliografia complementar:  
 
PERLIN, Gladis. Identidades Surdas. In C. Skliar (Org.) A Surdez: um olhar sobre as 
diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998. 
 

 

 
PRÁTICA 

Disciplina: Libras em Prática Carga horária: 80 h 

Ementa: Exercer a prática da aquisição da linguagem como segunda língua em 
diferentes contextos dos eixos temáticos de banco terminológico e pragmático. 
 

Objetivo: Compreender aspectos da aquisição de línguas de sinais, como aqueles 
relacionados à pragmática, o uso da língua em diversos contextos. 

Bibliografia Básica:  
 
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 
Artmed: Porto Alegre, 2004. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
Felipe, Tanya A.Libras em Contexto: Curso Básico: Livro do Estudante – 8.ed. Rio de 
Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007. 
 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 
 
PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras I. (DVD) LSBVideo: Rio de Janeiro. 
2006.  
 
CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe 
da Língua de Sinais. Imprensa Oficial. São Paulo: 2001.  
 
Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp  
 
 

 

 
 

10 – Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

 

A avaliação será realizada a partir de uma prospectiva contínua e processual. Serão 

levados em consideração no processo de avaliação: a realização das atividades propostas, a 

coerência teórica e prática, as apresentações e dinâmicas programadas e a participação 

individual e coletiva. Alguns critérios específicos de avaliação serão orientados conforme o 

desenvolvimento das atividades. 

As aulas serão ministradas em Libras e Língua Portuguesa, como metodologia pretende-

se utilizar data show, exibição e análise de filmes, documentários, estudos dirigidos, seminários 

, entre outros.  

A avaliação será dirigida de forma que contemple: atividades, apresentação de 

trabalhos, avaliações, pesquisas. O aluno para considerar apto, deve apresentar frequência  

igual ou superior a setenta e cinco por cento. 



 

11 – Instrutores envolvidos com o curso 

 

William Sena de Freitas 
PROLIBRAS – 2009.3736 
Bacharel em Letras Libras – Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Especialização em Libras – Faculdade da Lapa – FAEL 
Membership: RID - Registry of Interpreters for the Deaf  


