
Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º
onde  exige  que  oferta  de  disciplinas  na  modalidade  a  distância  em cursos  presenciais,  conforme  disposto  na
respectiva  Portaria,  deve  ser  informada  previamente  aos  estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos
processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de
avaliação.

Libras
História da educação de surdos. Aspectos históricos, culturais, linguísticos, educacionais e sociais de surdez. Formas
de atendimento especializado. Dicas de como trabalhar com surdo.  A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), leis e
decretos. Parâmetros para aprender Libras.  Configurações de Mãos.  Ponto de Articulação dos sinais, movimento:
trajetória, direção e velocidade. Expressão Facial e Corporal, Orientação/Direção dos sinais. Alfabeto Manual. Sinais
de identidade, características físicas e documentos pessoais. Números cardinais  e ordinais, valores monetários e
medidas de tempo: hora, minuto, dia, mês e ano. Estado civil e grau de parentesco. Profissões e local de trabalho.
Cômodos  da  casa,  alimentação,  vestuário,  higiene.  Cores.  Animais.  Saúde  e  doenças.  Diálogos  em  libras  e
construção  de  frases.  O uso  do  comparativo  de  igualdade,  superioridade  e  inferioridade  na Libras.  O uso  dos
adjetivos na Libras.
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 AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
Nota 1: composta por uma avaliação presencial valor: 3,0 pontos; 

Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Nota 2: composta por uma avaliação presencial valor: 5,0 pontos 
Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando 10,0 pontos.


