
                       

LIBRAS INTERMEDIÁRIO

Periodicidade e horário das aulas: Duas vezes por semana, sendo: 

• Às quintas-feiras, das 18:30 às 21:30
• Aos sábados, das 13:00 às 16:00

Início do curso: 02/08/2018                            Previsão de término do curso: Dezembro/2018

Número total de vagas: 35 vagas   Carga horária total: 100 horas     Modalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas – Sala 07 – Bloco Pedagógico (quinta)
         Sala 01 – Bloco Pedagógico (sábado)

Objetivos  do  Curso:  Empregar  corretamente  os  parâmetros  da  Libras  na  constituição  da
mensagem;  contrastar  elementos  básicos  da  estrutura  da  língua  portuguesa  e  da  Libras;
estabelecer relações de fonologia, morfologia, semântica e sintaxe na formação da mensagem;
desenvolver  habilidades comunicativas  no  uso  de  expressões  faciais;  estabelecer  diálogo em
Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar; ampliar vocabulário em
todos os módulos de forma contextualizada.  

Pré-requisitos:  Ter concluído curso ou disciplina em curso superior de Libras Básico com carga
horária mínima de 40 horas; ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula; ter Ensino Fundamental
Completo.

Perfil  do  egresso:  O  curso  de  Libras  Intermediário  permitirá  ao  aluno  conhecimento  para  a
comunicação em Libras nos diferentes contextos sócio-culturais que frequentam pessoas surdas e
ouvintes. 

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 Semântica, polissemia, sinonímia, antonímia e configurações
de mãos

20 horas

II As pessoas do discurso 20 horas

III Gêneros textuais 20 horas

IV Gênero literário: classificadores na contação de histórias;
classificadores para pessoa, animal e coisa

20 horas

V Expressões Faciais 20 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.


