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CURSO DE EXTENSÃO 

 

IFG/CÂMPUS GOIÂNIA 

Rua 75, nº46. Centro. CEP: 74055-110. Goiânia/GO. Fone: (62) 3227-2700 

Curso de Extensão Surdez e LIBRAS - Aspectos Teóricos e Práticos - 2ª ETAPA 

Coordenação Leone de Morais Nogueira 

Área de Conhecimento Desenvolvimento Educacional e Social 

Carga horária 60h 

Modalidade Presencial 

Número de Vagas 30 vagas.  

Público-alvo 

“O curso de extensão: Surdez e LIBRAS - Aspectos teóricos e práticos é um curso 

de formação com o objetivo de promover o entendimento acerca da identidade e da 

cultura surda na perspectiva de possibilitar a comunicação básica com pessoas 

surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e por outros métodos. 

Requisitos mínimos O candidato deve ter idade igual ou superior a 18 anos. 

Data e Horário de aulas Quartas-feiras e sextas-feiras – 13h às 15h 

Data de início 27/04/2022 

Data de término 09/09/2022 

Objetivos 

3.1 Objetivos Gerais:  

 
a) Promover o entendimento acerca da identidade e cultura surda; 

b) Quebrar a barreira da comunicação com pessoas surdas; 

c) Possibilitar a comunicação básica dos(as) servidores(as) ouvintes com 

pessoas surdas através da Libras e por outros métodos. 

 

3.2 Objetivos Específicos:  

 
a) Proporcionar aos(às) participantes conhecimentos acerca das culturas e 

identidades surdas e conhecimentos básicos sobre a Libras;  

b) Fomentar o respeito aos(às) cidadãos(ãs) surdos(as) e às suas culturas; 

c) Despertar a consciência para a necessidade de promover a comunicação 

dos(as) servidores(as) e comunidade externa com as pessoas surdas dentro e 

fora do IFG; 

d) Incentivar e promover a pesquisa dentro da área da surdez e da Libras; 
Possibilitar que os(as) participantes desenvolvam diálogos simples através da Libras 

com pessoas surdas 

Metodologia 
A segunda etapa do curso de extensão está estruturada em 30 encontros e será 

voltada para a comunidade externa.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

De acordo com o desenvolvimento do curso de extensão, o programa poderá ser 

revisto e/ou reestruturado. 

 

ENCONTRO 1 - Cumprimentos (simulando a situação real de encontrar um surdo e cumprimentá-lo, ser 

cortês neste encontro. A aula será expositiva com material visual, os cursistas receberão atenção individualizada a 

cada novo sinal da Língua de Sinais aprendido): Carga horária: 2h. Dia 27/04/2022;  

ENCONTRO 2 - Alfabeto datilológico e números em Libras (com alfabeto datilológico impresso em mãos e 

para que os cursistas se desenvolvam na aquisição desse alfabeto com rapidez será fornecido um texto com várias 

palavras destacadas para cada cursista digitar em Libras além do seu próprio nome): Carga horária 2h. Dia 

29/04/2022;  

ENCONTROS 3 AO 6 - Conhecendo o surdo: cultura, identidade e sua aprendizagem do português (serão 

apresentados vídeos dos surdos contando sua trajetória histórica, com as lutas, felicitações das conquistas que foram 

feitas até o momento e abrangeremos os objetivos futuros da comunidade surda. Teremos em complemento aula 

expositiva crítica levando os cursistas a se expressar dentro da aula. Será cobrado relatório do filme “Seu nome é 

Jonas” visto extraclasse): Carga horária: 8h; Dias 04/05/2022, 06/05/2022, 11/05/2022 e 13/05/2022.  

ENCONTROS 7 E 8 - Legislação (leitura extraclasse das leis 10436/02 lei que oficializa a Libras e decreto 

5626/05 que regulamenta a lei anterior e dispõe sobre a Libras, após leitura os cursistas farão uma roda de conversa 

acerca da lei e decreto para socializar e discutir seu cumprimento): Carga horária: 4h. Dias 18/05/2022 e 20/05/2022; 

ENCONTROS 9 E 10 - Gramática básica da Libras (aula expositiva estudando o conceito básico de 

gramática da Libras por QUADROS e KARNOPP dentro do livro Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos.): 

Carga horária: 4h. Dias 25/05/2022 e 27/05/2022; 

ENCONTROS 11 E 12 - Vocabulários básicos: Substantivos comuns e próprios (aulas expositivas, 

treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e 

apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa 

de sinais): Carga horária: 4h. Dias 01/06/2022 e 03/06/2022; 

ENCONTRO 13 - Vocabulário escolar (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de 

situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos 

vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 27/05/2022; 

ENCONTROS 14 E 15 - Alimentos (vídeo em língua de sinais contextualizando o tema, aulas expositivas, 

treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e 

apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa 

de sinais): Carga horária: 4h. Dias 08/06/2022 e 10/06/2022; 

ENCONTRO 16 - Adjetivos e antônimos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de 

situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos 

vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 15/06/2022; 

ENCONTROS 17 E 18 - Verbos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações 

reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários 

trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 4h. Dias 22/06/2022 e 24/06/2022; 

ENCONTRO 19 - Pronomes e cores (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de 

situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos 

vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária 2h. Dia 29/06/2022; 
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RECESSO: 01/07/2022 a 02/08/2022 

 

ENCONTRO 20 - Locais (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do 

dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários 

trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária2h. Dia 03/08/2022; 

ENCONTRO 21 - Dias da semana, meses do ano e clima (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, 

simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a 

partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 

05/08/2022; 

ENCONTRO 22 - Família (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do 

dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários 

trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária 2h. Dia 10/08/2022; 

ENCONTRO 23 - Meios de comunicação e transporte (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, 

simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a 

partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 

12/08/2022; 

ENCONTRO 24 - Profissões e sentimentos (aula expositiva, interpretação de vídeo em Libras, treinamento 

sistemático de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos 

cursistas em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga 

horária: 2h. Dia 17/08/2022; 

ENCONTRO 25 - Higiene (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de situações reais do 

dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos vocabulários 

trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 19/08/2022; 

ENCONTROS 26 E 27 - Animais (aula expositiva, interpretação de vídeo em Libras, treinamento sistemático 

de sinais, simulação de situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas 

em Libras a partir dos vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 4h. 

Dias 24/08/2022 e 26/08/2022; 

ENCONTRO 28 - Insetos e documentos (aula expositiva, treinamento sistemático de sinais, simulação de 

situações reais do dia a dia por meio de diálogos elaborados e apresentados pelos cursistas em Libras a partir dos 

vocabulários trabalhados, utilização de aplicativo para a pesquisa de sinais): Carga horária: 2h. Dia 31/08/2022; 

ENCONTROS 29 E 30 - Treino de conversação e interpretação (observação de vídeos em Libras para 

tradução consecutiva e simultânea, conversação na língua alvo entre cursistas e professor, utilização de aplicativo 

para a pesquisa de sinais e atividades extracurriculares): Carga horária 4h. Dias 02/09/2022 e 09/09/2022 

 


