PÓS-GRADUAÇÃO FIMCA UNICENTRO
DOCÊNCIA NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

Início das aulas: Previsão 05 de maio.

Objetivo Geral:
Proporcionar a formação de profissionais capazes de planejar e colocar em prática todo o
aprendizado adquirido, acerca da Língua Brasileira de Sinais, ampliando, capacitação e
especializando profissionais que trabalham com pessoas surdas, tais como, professores
bilíngues, tradutores e intérpretes, proporcionando-lhes fundamentos teóricos e práticos na
área da surdez, haja vista, a necessidade de se atender as exigências da legislação nacional na
área de atendimento às pessoas com necessidades especiais.
Objetivos Específicos:
 Qualificar profissionais para atuarem profissionalmente no ensino da LIBRAS como
docentes em instituições de educação nos diversos níveis de escolaridade;
 Oportunizar o acesso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais, atendendo as exigências de
uma sociedade inclusiva.
 Disponibilizar para o mercado de trabalho, recursos humanos qualificados para uma ação
inclusiva nos âmbitos institucionais e outros;
 Ampliar as oportunidades e nichos profissionais.

PÚBLICO ALVO:
Graduados em curso superior (licenciado pleno) que tenham interesse em atuar na área da
docência em língua de sinais-LIBRAS, e em pesquisa no campo das temáticas: surdez, formação
de professores para atuar na educação de surdos, identidades e cultura surda, além de
estudos acerca da língua brasileira de sinais.

MATRIZ CURRICULAR:
Políticas Públicas e Legislação voltada à educação de Surdos – 30h
História da Educação de Surdos, Cultura e identidade Surda - 30h
Introdução a Línguas de Sinais: básico – 30h
LIBRAS II – Intermediário - 30h
LIBRAS III – Avançado - 30h
Aspectos linguísticos e gramaticais da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS – 30h
Aquisição de linguagem L1 e L2 (Processos de desenvolvimento e aprendizagem do
sujeito surdo) – 30h
Psicologia do Desenvolvimento da Pessoa Surda – 30h
Bilinguismo e Surdez – 30h
Metodologia do Ensino de LIBRAS – 30h
Diversidade, Inclusão e Novas Tecnologias para LIBRAS – 30h
Metodologia da Pesquisa Científica – 30h
CARGA HORÁRIA: 360 horas
PERIODICIDADE:
Aulas 1 vez por mês.
Sábado das 08:00 as 12:00/ 13:30 as 18:30/ Domingo das 08:00 as 12:00 /
DURAÇÃO: 13 meses
INVESTIMENTO:
VALOR: 18 parcelas de R$250,00.
Desconto pontualidade 10%: R$225,00
Desconto ex-alunos 20%: R$200,00
CORPO DOCENTE:
Professores Especialistas, Mestres e Doutores
INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES:
unicentroro.edu.br - 3521-5606
COORDENADORAS:
Profa. Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret - WhatsApp: 99209-3243
Profa. Joice Aline Neves do Nascimento Magalhães- WhatsApp: 99276-5052

