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1. EMENTA 

Aquisição de um novo comportamento linguístico: a LIBRAS-Língua Brasileira de Sinais. 

2. OBJETIVO GERAL 

Dcsiivolvcr as habilidades necessárias para a a4uisição da LIBRAS. 

1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar ao aluno uma visão crítica das concepções dos Estudos Surdos (Identidade e Cultura) e dos estudos 

linguísticos das línguas de Sinais e da LIBRAS, conhecer a diferença entre esta e a língua portuguesa, levando-o a 

distinguir a tipologia da gramática da LIBRAS, suas respectivas especificidades e problemas inerentes à 

diferenças entre línguas orais auditivas e língua gestual visual. 

. 	Levar o aluno a conhêcer e iniciar a competência linguísticà em LIBRAS, através do estudo teórico e prático do 

vocabulário introdutório da LIBRAS. 

. 	Reconhecer a LIBRAS como forma de expressão da comunidade surda 

Estabelecer a comparação entre Libras e Língua Portuguesa, buscando semelhanças e diferenças. 

Desmistificar ideias pré concebidas sobre as línguas de sinais. 

L CONTEÚDOS 

+ 	Mitos sobre as línguas de sinais; + 	História da Educação de surdos: da Idade Média á atualidade no mundo; 	 - 
+ 	O que é surdez; Tipos de surdez: Causas e prevenção da surdez; Cuidados do professor; 
•• 	Metodologias de Ensino e Legislação sobre LIBRAS no Brasil; 
•• 	Introdução a gramática da LIBRAS; Pronomes 
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' 	Categorias Gramaticais na LIBRAS: Verbos 	 . 
• Categorias Gramaticais na LIBRAS: Adjetivos; caracterização de péssoas e animais em Língua de Sinais. 

+ 	Categorias Gramaticais na LIBRAS: Negação 
+ 	Os classificadores na LIBRAS; sinais de animais 
+ 	A língua portugusa como seguftda língua e o ensino da língua materna 
•• 	Alfabetização 1a criança surda e fases da linguagem 
+ 	.A inclusão da criança surda; o intérprete escolar e a função do profissional intérprete; 
+ 	Identidade e Cultura Surda 
+ 	Educação Bilingue para Surdos 
+ 	Tradutor e Intérprete de LIBRAS: área de atuação e competência 

S. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

• Aulas expositivas e dialogadas. 
• Debates em sala sobre problemas apresentados. 
• Discussão dirigida. 
• -Análise de textos. 
• Trabalhos e Atividades em grupos e individuais. 
• Seminários. 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de forma contínua, observando a frequência, participação, leituras dos textos, apresentação 
dos trabalhos, entregas de relatórios e seminários. 	 - 
TOTAL 100 

7. RECURSOS  DIDÁTICOS 	- 

Pincel, quadro branco, apagador. data-sho\k. 
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