
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE 
 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070 

Telefone: 3901-2378 
 

INFORMATIVO DE CURSO  

NOME DO CURSO: LIBRAS INTERMEDIÁRIO II 

Modalidade:                     (x) Presencial                                                            (  ) Híbrido                                    

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Modalidades da Educação Básica/GEMEB 

Objetivo geral: 
Promover a formação continuada do educador que atua na área da surdez, considerando a educação bilíngue, a inclusão e as 
aprendizagens de todos os envolvidos no processo pedagógico, propiciando a aquisição e a fluência da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) com vistas a atuação no atendimento ao aluno surdo nas escolas inclusivas da SEDF. 

Carga horária: Total: 60h 
Horas diretas: 42h 
(14 encontros presenciais) 

Horas indiretas: 
18h 

AVA: - 

Público-alvo: Carreira Magistério, Contrato Temporário e Carreira Assistência 

Pré-requisito: 

 Certificado de conclusão de curso de 60 horas em um dos cursos descritos abaixo, oferecidos pela EAPE, CAS ou instituições 
conveniadas (APADA, ICEP, IFB, FENEIS): 

 Libras IV 

 Noções Básicas em Libras IV 

 Libras Intermediário I 

 Libras por Imersão Avançado 

 Libras em Contexto – Módulo 5 

Obs. Enviar declaração emitida pela UE para nucapecasdf@gmail.com comprovando o pré-requisito, até o dia 06/08 
às 12h. 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de vagas: 60 (30 por turma) 

Apresentação do curso: 

Durante décadas, a educação dos surdos restringiu-se a espaços segregados de ensino em escolas especiais e classes especiais. A 
partir da Política de Educação Inclusiva, como proposta educacional, verificam-se o aumento gradativo de sujeitos surdos que buscam 
espaço em escolas de ensino regular em todos os níveis oferecidos, cabendo aos espaços públicos adequar-se às necessidades 
especiais para este público. Em Cumprimento à Lei 10.436/2002 e ao Decreto 5.626/2005, que orienta a difusão da Libras e a 
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capacitação dos profissionais intérpretes, que atuam (ou atuarão) na Educação de Surdos e, no entendimento de que a Libras é a 
língua natural dos surdos, segundo a Política Nacional de Educação Especial, é necessário a formação continuada dos professores da 
SEDF. É sabido que a área de surdez é uma das mais carentes com relação à profissionais capacitados, em decorrência da enorme 
demanda e da particularidade com relação à língua destes indivíduos, assim, faz-se necessária uma ampla capacitação na Língua 
Brasileira de Sinais. 

Conteúdos: 

 Aspectos fonológicos da Libras: Parâmetros Linguísticos; 

 Jogos e Brincadeiras em Libras 

 Uso do espaço e referente x deixis 

 Incorporação de Números na Libras 

 Expressões afetivas e não gramaticais  

 Classificadores na Libras 

 Aspectos morfológicos: Sinais simples e composto e flexão de sinais; 

 Aspectos sintáticos: SVO 

 Educação sexual 

Turma Local e endereço 

Período do curso 

Dia da semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término 
 Início Término 

 

T1 EAPE – 907 Sul 30/08/2018 06/12/2018 Quinta-Feira Matutino 08h 11h  

T2 EAPE – 907 Sul 30/08/2018 06/12/2018 Quinta-Feira Vespertino 14h 17h  

Gerência - GEMEB 

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 


