
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA – FC

A) DADOS DO CAMPUS PROPONENTE
Campus Alagoinhas

Endereço Rua Manoel Romão, 150, Alagoinhas Velha. 

Telefone do campus (75) 3422-6122
(75) 3421-4511 

E-mail gabinete@alagoinhas.ifbaiano.edu.br 

CNPJ 10724963/0015-74

B) DADOS DO PROPONENTE 
Nome do Servidor Aisamaque Gomes de Souza

Área de Formação Língua Portuguesa/Libras

Contatos 75 9 9201 6325

C) DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (SE FOR O CASO)
Representante da Entidade 
parceira para a execução do
Projeto

Entidade

Esfera administrativa

CNPJ

Contatos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

D) DADOS GERAIS DO CURSO
Nome do curso

Curso Intermediário de Libras

Modalidade EAD

Público alvo Comunidade externa do campus – empresas, ONG’s, comércio, associações

Pré-requisito para 
acesso ao curso

Fundamental

Forma de ingresso Sorteio

Carga horária total 160 horas

Periodicidade das aulas 1 vez por semana

Local das aulas Campus Alagoinhas

Turno de 
funcionamento

Matutino e Vespertino

Número de vagas 40 vagas para o turno matutino e 40 vagas para o turno vespertino = 80 vagas

Número de turmas 2

E) PERFIL DO CURSO
Justificativa do curso O curso  de  Libras  para  a  comunidade  alagoinhense  se  faz  relevante  dada  as

necessidades  de  inclusão  em  ambiente  social,  o  qual  as  pessoas  surdas
frequentemente transitam e adentram, e, percebe-se que muitos surdos não são
atendidos da melhor maneira em sua língua, no caso, a Libras. Pensando nessa
questão, o curso de Libras de nível intermediário na modalidade FIC propiciará às
comunidades,  associações,  ONG’s,  às  indústrias  e  ao  comércio  da  cidade  de
Alagoinhas  a  potencialização  da  sociedade  na  comunicação  com  as  pessoas
surdas,  uma  vez  que  há  uma  necessidade  nesse  município  de  pessoas  que
dominem  a  Língua  Brasileira  de  Sinais.  Diante  dessa  necessidade  se  vê  a
importância de prover um diálogo incessante entre o universo da pessoa que ouve
e o da pessoa que não ouve e assim por meio das concepções teóricas acentuar a
igualdade das pessoas surdas em âmbito linguístico e social.

Objetivos do curso  Ensinar a Língua Brasileira de Sinais no município de Alagoinhas;

 Formar os participantes na comunicação com os sujeitos surdos;

 Instruir  as  pessoas  ouvintes  que  trabalham nas  empresas,  indústrias  e
comércio em Alagoinhas a se comunicarem em Libras com os surdos;

 Possibilitar a inserção da pessoa surda no mundo do trabalho por oferecer

condições  as  empresas,  indústrias  e  comércio  um  curso  destinado  a
formação de pessoal, o qual não sabe a Libras;

 Potencializar a comunicação de pessoas ouvintes com as pessoas surdas.



Perfil profissional do 
egresso

O egresso do curso desempenhará a prática comunicacional com as pessoas surdas
por meio da conversação e estará preparado para entender o que a pessoa surda
expressa por meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Além de possibilitar
um ambiente social que insira as pessoas surdas no centro do diálogo, viabilizará
a inclusão da pessoa surda por romper  as  barreiras comunicacionais em todas
situacionalidades comunicativas.

A) ESTRUTURA CURRICULAR 

Estratégias para a aprendizagem em Libras;
Gramática: Sintaxe, Morfologia, Fonologia de Libras, Pronomes, Adjetivos, Verbos em Libras;
Interpretação textual da Língua Portuguesa para Libras.
Situações comunicativas com as pessoas surdas;
Fábulas em Libras;

COMPONENTES CURRICULARES/CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA

Sinais Básicos para comunicação com a pessoa surda 20 horas

Gramática na Língua Brasileira de Sinais 20 horas
Cultura, Comunidade e Educação de Surdos 20 horas
A produção em Libras – vídeos e interpretação de texto 20 horas
TOTAL 80 horas

G) METODOLOGIA

Abordagem expositiva em forma de slides a respeito do universo da pessoa surda. Apresentação dos Sinais em Libras
especificando os conteúdos previstos para inserção do ouvinte no mundo do surdo, de modo a aproximar as duas

realidades  no  contexto  comunicativo.  Utilização  dos  espaços  do  campus  para  aproximar  os  recursos  didático-
pedagógicos para o universo intelectual dos envolvidos.

H) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A avaliação  do  ensino-aprendizagem  será  através  de  atividades  em  vídeo  em  Libras,  as  quais  possibilitarão
desenvolver  no  aluno a  faculdade  de  percepção,  uma  vez  que  elas  exigem que  o  aluno se  concentre  e  consiga

relacionar o que está vendo com o que foi aprendido. Assim, os alunos serão conduzidos à prática da memorização.
Os instrumentos avaliativos serão os vídeos, apresentação de seminário em Libras e tradução de textos em Libras.

I) ESTRUTURA DISPONÍVEL FUNCIONAMENTO DO CURSO
No campus Alagoinhas há um quantitativo de salas adequado para o funcionamento do curso, no entanto é necessário
apenas o uso de uma sala de aula com quadro branco, cadeiras para o uso dos alunos e que seja bem ventilada, e, isso o

locus do desenvolvimento do trabalho possui. Por esta razão, há a viabilidade para a inserção e o andamento do curso.

J) ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO
É necessário haver um projetor de imagens, um computador e um quadro branco com pincéis.



L) CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE IRÁ ATUAR 
NO CURSO
Docente na área de Libras;
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