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Curso Libras Básico 
Carga horária - 60 horas/aula 

 

 

Público-Alvo 

 
Servidores Públicos Federais da UFRB 

 

 

Objetivo de Aprendizagem 
 

Objetivo geral 

 
Reconhecer a utilização da Língua Brasileira de Sinais como forma de promoção da 

acessibilidade na Administração Pública. Perceber o surdo como parte integrante da 

Sociedade em sua organização social e cultural. Conhecer os aspectos teóricos e 

práticos da utilização da Língua Brasileira de Sinais. Entender aspectos gramaticais, 

linguísticos e sintáticos da Libras em nível básico de conhecimentos. 

 

Objetivos específicos 
 

• Desenvolver nos servidores da UFRB no uso da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras; 

• Proporcionar uma comunicação inclusiva junto às pessoas surdas nos espaços 

administrativos e acadêmicos da Instituição, possibilitando acessibilidade 

comunicativa junto ao público surdo, garantindo expansão de conhecimentos 

linguísticos. 

 

Metodologia 

As aulas serão de caráter teórico e prático, trabalhando com o participante o 

conhecimento em várias áreas da Libras. A metodologia do curso teórico-vivencial 

envolve cuidados com a estruturação do sistema linguístico, auxiliando em um espaço 

melhor formulado para uma língua de modalidade visual. O curso terá 15 encontros, 

composto de aulas teóricas e práticas. Ao final do Curso, o participante é submetido a 

uma avaliação prática e teórica na qual apresenta seu aproveitamento dos conteúdos 

ministrados. Obtendo, como média, a nota igual ou superior a 6,0, o mesmo é aprovado 

para a continuação dos estudos no Curso de Libras Intermediário, a posteriori. 
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Principais Tópicos 

 

• Estudos sobre conceitos básicos da língua dos surdos brasileiros a Libras;  

• Saudações, cumprimentos (formais e informais);  

• Identificação na Libras;  

• Alfabeto manual, números e datilologia;  

• Características básicas da Gramática da Libras: Parâmetros e produções de 

sinais;  

• Dialogo cultural do povo surdo;  

• Espaço de sinalização, marcações espaciais e Listagem na Língua de Sinais e o 

Vocabulário básico da Libras. 

 

 

INSTRUTOR/FACILITADOR:  

 

Turma 01: Charlesson dos Santos Ribeiro Lopes 

 
Licenciado em Pedagogia. Pós - Graduando em Libras, Proficiência no Uso e Ensino/ 

Tradução e Interpretação da Libras/Língua portuguesa/Libras pelo MEC/UFBA/UFSC. 

Intérprete de Libras Educacional (UFRB) e Professor de Libras. Apoio pedagógico na 

área de Surdez, com ênfase em Intérprete de Libras Educacional, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Libras, Surdez, estudo da Língua Brasileira de 

Sinais, tradução e interpretação da Libras/ Língua Portuguesa. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9438284949236009 
 

 

Turma 02: Aline de Jesus Santana   

 
Licenciada em Letras com ênfase em LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2010), especialista em Docência do Ensino 

Superior e em Atendimento Educacional Especializado e a Psicomotricidade pela Ucesp 

(Faculdade União Cultural do Estado de São Paulo). Atualmente atua como docente 

titular ministrando a disciplina de Libras no Instituto Federal da Bahia - IFBA campus 

Simões Filho, Bahia. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9205603830221940 

 

 

 


