
           

LIBRAS BÁSICO: ELIMINANDO BARREIRAS 
PARA A COMUNICAÇÃO

  

Periodicidade e horário das aulas: Às quartas-feiras, das 14:00 às 18:00. 

Início do curso: 31/05/2017                  Carga horária total: 60 horas             

Número total de vagas: 35 vagas.        Modalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas.

Objetivos do Curso:  O curso tem por  objetivo  contribuir  para  a capacitação de pessoas ou
profissionais dos diferentes núcleos sociais no Município de Poços de Caldas, no uso da Libras
como fator  primordial  para a inclusão social,  a fim de propiciar  ao indivíduo surdo o direito à
comunicação sem barreiras, observando as especificidades da Língua de Sinais. 

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos e não ter concluído anteriormente curso de LIBRAS com
carga horária maior ou igual a 30 horas.

Perfil  do  egresso:  Espera-se  com  o  FIC  Libras  Básico  possibilitar  a  compreensão  das
singularidades  linguísticas,  promover  significativas  mudanças  no  comportamento  do  indivíduo
ouvinte  diante  das  especificidades  da  comunidade  surda,  sua  cultura  e  sua  forma de  ver  e
interagir no meio social, ressignificando a inclusão, dando subsídios teóricos e práticos para que a
comunicação aconteça de forma clara e segura. 

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

Módulo Componentes curriculares Carga horária total (hora relógio)

I Introdução à Língua Brasileira de Sinais 8 horas

II Gramática da Libras 20 horas

III Vocabulário Básico da Libras 14 horas

IV Legislação 8 horas

V Produção e Compreensão de Sinais 10 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula.

                                                         


