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INFORMATIVO DE CURSO  

VAGAS REMANESCENTES 

NOME DO CURSO: Contextualizando Libras   

Modalidade:                      (  ) Híbrido                                                                                              ( X ) Presencial 

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e desenvolvimento das Modalidades da Educação Básica - GEMEB   

Objetivo geral: 

Promover o contato dos cursistas com temas relacionados à comunidade surda, de modo a contribuir para a formação 
continuada dos servidores que atuam diretamente com alunos surdos inseridos na rede de ensino do Distrito Federal 
oferecendo um espaço para de trocas de experiências e diálogo acerca do processo de inclusão do sujeito surdo. O curso 
proporcionará momentos de vivência com a Língua de Sinais, que viabilizarão a aprendizagem da sua estrutura linguística 
básica e produção de narrativas simples para o uso no contexto cotidiano. 

Carga horária: Total: 60 h 

Horas diretas: 42  

Encontros presenciais; 14 

Horas indiretas: 18 AVA: 

Público-alvo: 

Servidores das carreiras magistério e assistência à educação do Distrito Federal que atuam na Escola Bilíngue 
Libras e Português Escrito de Taguatinga – EBT. 

Pré-requisito: 

• Prioritariamente estar atuando na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga- EBT; 

• Possuir certificado de curso de Libras com carga horária mínima de 60 horas. 
 

Obs. Enviar comprovação de pré-requisito para cursolibrasebt@gmail.com  até ás 10h do dia 12/03/2019. 

 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de Vagas: TURMA T1 = 10 VAGAS 
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Apresentação do curso: 

O curso Libras Básico ofertado pela EBT dedica-se a difundir a Libras na comunidade interna da SEEDF, em especial da 
EBT, de modo que os servidores possam contribuir para a promoção de um espaço educacional inclusivo e acessível 
linguisticamente para a pessoa surda. A partir das atividades desenvolvidas no decorrer do curso, espera-se que a troca de 
experiências e saberes favoreçam a articulação entre as diferentes áreas de atuação e modalidades presentes na EBT 
fortalecendo na promoção da qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos Surdos atendidos pela referida 
instituição de ensino.   

Conteúdos: 

• Aspectos gramaticais da Libras em nível básico. 
• Aspectos históricos, políticos e culturais da comunidade surda. 
• Aquisição de vocabulário. 
• Legislação específica. 
• Produção/compreensão de narrativas. 

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término 
 Início Término  

T1 

Escola Bilíngue Libras e Português Escrito 
de Taguatinga – EBT - QNH 1/3 Área 
especial número 02 - Taguatinga Norte 

28/03/19 27/06/19 
Quinta-

feira 
Vespertino 14h 17h 

- Andréa Beatriz Messias Belem 
Moreira 
- Hanna de Oliveira Paulo Xavier 
- Thatiane do Prado Barros 

 

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 


