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2. EMENTA 

Desmistificação de ideias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de 

sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua 

brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como 

se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns 

aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos 

da comunidade surda brasileira. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

O objetivo na disciplina de Libras é a comunicação entre alunos se aproprie de uma 

forma contextualizada e significativa do sistema linguístico visual-espacial (LIBRAS) 

Língua Brasileira de Sinais. Que o aluno ouvinte aprenda LIBRAS, pois é importante a 

interação e a comunicação no ambiente escolar e em sociedade. 

 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 

           Ao final da disciplina o estudante terá desenvolvido as seguintes habilidades e 

competências: 

 

 Situar o ensino de Administração Pública através da língua de sinais; 

 Dar informações sobre a constituição do sujeito surdo; 

 Cultura Surda / História do surdo e da língua de sinais; 

 Compreender pequenos diálogos e estórias em LIBRAS e; 

 Iniciar uma conversação através da Língua Brasileira de Sinais com pessoas surdas. 

 

 

 

 

 



 5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. Apresentação Pessoal; Cumprimentos; Meios de Comunicação; Alfabeto Manual; 

Números; Nome; Batismo da Comunidade Surda e Minha primeira Soletração;  

2.  Libras; Culturas surdas; Identidades surdas;  

3. Gramática da língua de sinais;  

4. Aspectos históricos da língua de sinais e gerais; 

5. Desconstruir os mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais; 

6. Analisar as propriedades das línguas humanas e sua relação com a língua de sinais; 

7. Visualizar conceitos Administração Pública através da língua brasileira de sinais; 

8. Enfrentar situações novas, compreensão, elaboração dos planos e resolução dos 

problemas; 

9. Conhecer as primeiras aplicações básicas da Administração Pública; e 

10. Tornar a disciplina mais interessante e motivada. 

 

 

6. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA:   

 

É fundamental que os alunos já tenham estudado todo o (ou pelo menos parte 

do) conteúdo que será abordado nessas aulas, antes das mesmas. 

 

A disciplina de Administração Pública em Língua Brasileira de Sinais está 

organizada em seis tópicos e cada tópico é apresentado por meio de hipertextos básicos, 

links, vídeos, chats, atividades, sugestões de referências e animações. 

 

Assista ao DVD/Link e vídeos no AVEA para uma compreensão geral da 

disciplina. Cada tópico será avaliado. 

 

No Tópico 1, Introdução à Língua Brasileira de Sinais, nome e sinal “Batismo na 

Comunidade Surda”, Alfabeto Manual, Números Cardinais, Ordinais e Quantidades. 

 

No Tópico 2, comentar o vídeo no fórum levantando questionamentos e 

dialogando com os conteúdos abordados em aula. Assistir aos vídeos do youtubre: Love 

Language. Na outra cena do filme de pessoas surdas. 

 

Em seguida, o professor organizará as equipes para organização dos estudos e 

apresentação dos trabalhos. 

 

No Tópico 3, mostramos que a língua de sinais é Língua e constam os aspectos 

que envolvem a história da língua brasileira de sinais, propriedades das línguas e das 

línguas de sinais e mitos em relação às línguas de sinais. 

 

Em seguida, o professor vai organizar as equipes para organização dos estudos e 

apresentação dos trabalhos. 



 

No Tópico 4, o filme “E seu nome é Jonas” teve seu lançamento nos Estados 

Unidos em 1979 e é um filme que referencia muito bem os paradigmas dos Surdos 

mesmo muitos anos após seu lançamento, pois apresenta em seu teor grandes barreiras 

encontradas pelo surdo, pela família e ainda pela sociedade que não compreende as 

necessidades de comunicação do surdo. Analise crítica mais vídeo do filme “E Seu 

Nome É Jonas” – A cultura surda. Na outra o filme “Sou surdo e não sabia” 

 

Em seguida, o professor organizará as equipes para organização dos estudos e 

apresentação dos trabalhos. 

 

No Tópico 5, apresentamos as aulas e atividades de como se aprende a se 

comunicar na língua de sinais, começando pelos nomes dos alunos, ou seja 

“Conhecendo alguém”. Você vai aprender a diferenciar os conceitos de sinais como 

igual, diferente e parecido. Para conhecer melhor, você vai aos poucos Conhecendo 

alguém melhor. Na cultura Surda, é muito comum descrever as pessoas de acordo com 

sua aparência e localização no espaço. Para ter uma atividade divertida, vamos aprender 

os sinais através das conversas no Shopping: “Como as pessoas pensam sobre Libras?” 

Também, você vai aprender como se cria o discurso. Para aprofundar mais a língua, 

vamos conversar sobre as diferenças das línguas e suas similaridades. Após a descrição 

das pessoas, vamos aprender como “Descrever as coisas”. Para entender melhor, 

oferecemos os sinais sobre o “Ambiente e Que lugar é este?” Para definir os sinais 

através do presente, passado e futuro, vamos aprofundar sobre o tempo. E, finalmente, 

chegamos o contexto mais importante da nossa sociedade: Família. A língua de sinais é 

simples? Não. A língua de sinais é uma “língua” tão complexa como todas as línguas. 

Um dos recursos mais utilizados nessa língua são os classificadores e você vai aprender 

os contextos da classificação dos diferentes tipos existentes na língua de sinais 

brasileira. 

 

Em seguida, o professor vai organizar as equipes para organização dos estudos e 

apresentação dos trabalhos através da gravação e envio do DVD/Link à equipe dos 

professores da disciplina. 

 

No Tópico 6, o último da nossa disciplina, vamos focar no aprendizado da 

Administração Pública na Língua Brasileira de Sinais que é fundamental para a 

formação dos professores/servidores de Administração Pública. Para aprender os sinais 

do campo da administração Pública, nós vamos explorar alguns aspectos nesta 

disciplina: Administração Pública: “se define como o poder de gestão do Estado, no 

qual inclui o poder de legislar e tributar, fiscalizar e regulamentar, através de seus 

órgãos e outras instituições; visando sempre um serviço público efetivo”. Definir: é 

dizer o que é; Conhecimento: relação entre sujeito e objeto; Razão: é uma das 

características fundamentais do ser; Empiria: experiência; Fenômeno: aquilo que surge 

ou aparece; Ser: tudo que existe ou devera existir; Valor: é o que vale. É aquilo que nos 

satisfaz; Causa: aquilo que dá origem a algo; Objeto: é aquilo sobre qual a ciência se 

dedica, tudo aquilo estudado por ela e Problema: é a pergunta que surge de um 

determinado fenômeno. 

 

Em seguida, o professor vai organizar as equipes para organização dos estudos e 

apresentação dos trabalhos por meio da gravação e envio do DVD/Link à equipe dos 

professores da disciplina. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_de_gest%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_p%C3%BAblico


 

Os alunos são fortemente encorajados a entrar em contato com o professor e com 

o tutor, a fim de discutir quaisquer dúvidas em relação à matéria ou a qualquer questão 

relacionada ao assunto. 

 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

           Para verificar se os objetivos da disciplina foram atingidos serão realizados 

quatros avaliações parciais teóricas; as avaliações parciais teóricas constarão de 

questões dissertativas, objetivas e/ou de associação. Na elaboração das questões 

procurar-se-a dar ênfase à verificação da capacidade do aluno de raciocínio, de análise 

e de estabelecer relações. 

 

          Critérios de avaliação do processo: 

 

1. Participação prática individual de todas as aulas; 10% 

2. Realização dos trabalhos solicitados (moodle); 15% 

3. Entrega de análises dos três livros solicitados; 15% 

4. PCC (Individual ou Dupla): pesquisa, preparo de aula inclusiva e apresentação da 

aula usando de LIBRAS. 60% 

 

           

          Será considerado aprovado o aluno que obtiver a média na disciplina maior ou 

igual a 6,0 (seis vírgula zero): 

 

                               

          O aluno que tiver presença suficiente e média maior ou igual a 3,0 e menor ou 

igual a 5,5 (3,0 ≤ Média ≤ 5,5) terá direito a uma prova de recuperação (PR) no dia 

estabelecido no quadro de atividades. A nota final, neste caso, será a média aritmética 

entre a nota anteriormente obtida e a nota da prova de recuperação, conforme 

estabelece a Resolução 017/Cun/97: 

 

                       

 

             Será considerado aprovado o aluno que obtiver no mínimo média MF igual a 

6,0 (seis vírgula zero). 

 

Observação: Algumas avaliações presenciais preveem a possibilidade de realização de 

uma segunda chamada, já prevista no Cronograma da disciplina. O aluno que estiver 

impedido de realizar a avaliação em primeira chamada e desejar realizar a segunda 

chamada, deve requerer a mesma em local designado para isso no AVEA, até 48 horas 

após a realização da primeira avaliação e, além disso, apresentar à secretaria do polo, 

até o dia programado para a segunda chamada, a justificativa por escrito e devidamente 

documentada. A segunda chamada terá um nível de dificuldade superior ao da primeira 

chamada. 
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Dicionários: 

 http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/  

 https://handtalk.me/app 

 

Filmes: 

 https://rapidshare.com/files/3360689618/E_Seu_nome_é_Jonas__corte_doc_.rar  

 http://www.youtube.com/watch?v=Fl0lXx0WXgs  

 http://www.youtube.com/watch?v=QyB_U9vn6Wk 
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