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INFORMATIVO DE CURSO  

VAGAS REMANESCENTES 

   

NOME DO CURSO: Conceituação e Implicações da Surdocegueira    

Modalidade:                     ( X ) Híbrido                                                                                              (  ) Presencial    

Gerência: Gerência de Formação, pesquisa e desenvolvimento das modalidades da Educação Básica - GEMEB    

Objetivo geral: 

Promover a formação continuada do educador que atua na área da surdez, considerando a educação bilíngue, com vistas à 

inclusão e às aprendizagens de todos os envolvidos no processo pedagógico. Proporcionar conhecimento, desmitificando 

conceitos e avaliando o atendimento de alunos surdocegos atendidos na SEDF, contribuindo na aquisição de competências 

para profissionais que desejam trabalhar com estes alunos da Educação Especial, no caso, alunos Surdocegos, tendo como 

finalidade minimizar os efeitos da deficiência, potencializar as aprendizagens e proporcionar ao professor possibilidades 

no trabalho e na inclusão social e pedagógica destas pessoas na sociedade. 

   

Carga horária: Total: 120 h 

Horas diretas: 30 

Encontros presenciais: 10 

Horas indiretas: 30 AVA: 60 h 

   

Público-alvo: Carreira Magistério e Carreira Assistência    

Pré-requisito: Não há    

Critérios de seleção: Sorteio     

Nº de vagas: T1 = 22 VAGAS Nº de Turmas: 1 Terça-Feira     

Apresentação do curso: Todo o processo de ensino aos surdocegos visa o desenvolvimento nas áreas cognitiva, emocional e social. Atualmente, no    
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meio institucional, há um aumento significativo do número de estudantes com comprometimento sensorial associado: 

surdez e deficiência visual, alguns casos com outros comprometimentos. Aliada a esta realidade, nota-se uma incipiente 

formação voltada para a apropriação de processos de intervenção no campo do desenvolvimento linguístico, processos 

alternativos de comunicação, dos processos de intervenção no plano pedagógico com adequação curricular e adaptação de 

recursos, bem como sobre o papel e a função do professor na função de guia-intérprete educacional. Tendo em vista este 

contexto, propõe-se realizar um curso cujo objetivo consiste em possibilitar aos professores, estudantes e família, o contato 

com recursos e técnicas de comunicação alternativa com vistas ao pleno desenvolvimento do estudante surdocego, bem 

como socializar técnicas de guia-interpretação construídas ao longo dos 11 anos dessa função nas escolas públicas do 

Distrito Federal. A abordagem do curso se pautará na perspectiva interacionista da aquisição linguística e enfatizará a 

língua de sinais háptica ou adaptada ao campo visual, aos sistemas alfabéticos de comunicação (alfabeto manual dos 

surdos, escrita na palma da mão, braille digital), fala ampliada, quanto para os sistemas elementares de comunicação 

como: uso de objetos de referências, gestos naturais, ressonância e movimento co-ativo. Os professores interessados no 

curso deverão ter disponibilidade de realizarem atividades de observação do atendimento aos surdocegos na rede de 

ensino, bem como agendar com os surdocegos dia, local e horário para realizar uma experiência de guia-interpretação. 

Conteúdos: 

• Conceito, terminologia e classificação da Surdocegueira 

• História da Surdocegueira 

• Políticas Públicas para Surdocegos 

• Atendimentos na SEDF para estudantes Surdocegos 

• Avaliação Funcional da Visão 
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• Avaliação Funcional da Audição 

• Abordagens Teóricas na Surdocegueira 

• Adequação curricular na Surdocegueira 

• Guia-interprete educacional no contexto da educação inclusiva 

• Processos de intervenção com o estudante surdocego 

• Escola inclusiva e a Surdocegueira 

• EJA e a Surdocegueira  

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 
   

Início Término 
 Início Término     

T1 EAPE 907 sul 19/03/2019 18/06/2019 Terça-

Feira 

Matutino 08:00 11:00 Elemregina Moraes Eminergidio    

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 


