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REGULAMENTO PARA A OFICINA DE INTRODUÇÃO À LIBRAS 
 
1. APRESENTAÇÃO  
 
A JAMDS – JUREMA AMOR NAS MÃOS PARA DEFICIENTES E SURDOS, com o apoio do INSTITUTO 
RIO e assessoria da CALLMUNITY SOCIAL, apresenta para a Universidade Comunitária da Zona 
Oeste a oficina de Introdução à LIBRAS.  
 
Este regulamento contém as regras, procedimentos matérias que serão abordadas de forma 
presencial, experiências diretas com surdos e em eventos que servirão como horas de estágio.  
 
2. OBJETIVOS  
 
A Oficina de Introdução à LIBRAS terá como objetivos:  

 
2.1. Geral: Proporcionar oportunidades aos participantes de manter interação dialógica eficaz 

com pessoas com surdez, facilitando seu cotidiano em diversos espaços comunitários.  
 
2.2. Específicos: a) Promover ações voltadas para a eliminação das barreiras de 

comunicação;  b) Oferecer condições de comunicação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a 
profissionais que atuam no atendimento aos surdos; c) Aproximar os profissionais envolvidos com 
a comunidade surda, e fornecer o conhecimento prévio sobre a identidade e cultura dos mesmos; 
d) Valorizar as especificidades da área da surdez, as diferenças linguística e cultural da comunidade 
surda; e) Aprimorar a prática educativa e possibilitar momentos de convivência na comunidade, no 
sentido de buscar melhoria na qualidade das relações; f) Ampliar os recursos e possibilidades do 
diálogo entre os ouvintes e os surdos; g) Contribuir para o fortalecimento da autonomia do 
profissional, tendo em vista sua autoformação e a melhoria da sua prática.  

 
3. PÚBLICO-ALVO 
 
A Oficina de Introdução à LIBRAS é direcionado aos seguintes públicos-alvo: - Profissionais de 
Educação; - Mediadores; - Profissionais do Terceiro Setor que lidam com a população surda e - 
Pessoas que lidam com surdos na comunidade/família.  
 
4. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS  
 
A Oficina de Introdução à LIBRAS pretende contribuir para o desenvolvimento de competências e 
habilidades básicas da Língua Brasileira de Sinais Introdução à LIBRAS, de modo que, ao final, com 
referência a funções comunicativas, cada cursista seja capaz de:  
 
a) interagir com os surdos em situações do cotidiano, tais como vocabulário básico de LIBRAS; 
apresentação pessoal, cumprimentos, sinais de nome e nome próprio, entre outros; b) desenvolver 
habilidade de compreensão da língua, como entender os sinais, expressão facial e corporal, além 
de captar ideias centrais de situação de interação; c) desenvolver a habilidade de comunicar-se em 
todos os ambientes, lidando com situações cotidianas como, por exemplo, dar e receber instruções 
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simples, utilizando vocabulário pertinente e adequado ao contexto; d) adquirir noções básicas das 
estruturas gramaticais, como adjetivos, tempos verbais, advérbios, pronomes, formas 
interrogativas, entre outros. 
 
5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
Para esta oficina, serão ofertadas 30 vagas aos profissionais relacionados no Público Alvo deste 
Regulamento, a serem preenchidas por grau de impacto, aderência e por ordem de inscrição. As 
solicitações de inscrições serão realizadas preferencialmente pelo preenchimento do formulário a 
ser baixado do endereço eletrônico da fan page da JAMDS 
(https://www.facebook.com/jurema.amor.nas.maos/), ou diretamente na sede da instituição à Rua 
João Batista Rita n° 169 Casa 2, Urucânia – Paciência, no período de 2 de maio a 20 de maio de 
2016. Cada pessoa será responsável por sua inscrição e, se tratar de profissional vinculado a 
instituição que indica sua participação ou apoia a busca de tal competência, deverá anexar carta da 
mesma endossando a inscrição. Para realizar sua inscrição, deverá preencher a Ficha de Inscrição 
com seus dados pessoais, dar o Aceite, que se encontra na mesma, tendo como base este 
Regulamento e enviar anexas copias digitais da sua identidade, CPF e comprovante de 
residência – para o endereço jamds@callmunity.com.  
 
OBSERVAÇÃO: O Aceite será fundamental para registrar que o inscrito estará ciente das regras 
de participação e da dinâmica do curso.  
 
6. PROCESSO SELETIVO 
 
Atenção: solicitação de inscrição realizada não caracteriza preenchimento de vaga! O profissional 
deve aguardar retorno de sua inscrição até o dia 25/05/2016. Após a solicitação de inscrição, 
recomendamos que o profissional acompanhe na fan page da JAMDS 
(https://www.facebook.com/jurema.amor.nas.maos/) os boletins com informações e orientações 
sobre a realização da oficina. O profissional que se inscrever na oficina, for aprovado e que, por 
alguma razão, não inicie, não conclua ou desista (sendo reprovado por frequência inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e / ou avaliação final), terá sua participação vetada durante o 
período de um ano, após o término da oficina, caso sejam oferecidas novas vagas para oficinas 
subsequentes.  
 
7. ESTRUTURA E CRONOGRAMA DA OFICINA 
 
A Oficina de Introdução à LIBRAS acontecerá duas vezes por semana, às terças-feiras e sextas-
feiras, de 18 às 20 horas, no período previsto de 31 de maio a 21 de outubro de 2016, no 
CIEP Alberto Pasqualine, localizado à Rua Cilon Cunha Brum, Conjunto Urucânia, 
Paciência, Rio de Janeiro - RJ e contará com duração de 80 (oitenta) horas-aula.  

 
8. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 
As atividades contabilizadas na participação da Oficina de Introdução à LIBRAS, serão compostas 
por questões objetivas relacionadas aos conteúdos desenvolvidos nos módulos. Ao longo de cada 
módulo (dois no total) o cursista realizará as atividades avaliativas e a nota será representada pelos 
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seguintes conceitos: INSATISFATÓRIO - 0% a 50% de acertos e SATISFATÓRIO de 51% a 100% 
de acertos. Para obter a aprovação, e, então, a certificação, o cursista deverá: a. realizar durante o 
curso, no mínimo, 75% do total das atividades propostas no curso; b. ter média de aproveitamento 
com conceito Satisfatório no total de atividades do curso. O cursista que for “Aprovado” nos dois 
módulos receberá uma certificação de 80 horas. Os certificados serão emitidos pela JAMDS somente 
após o término da oficina e em Cerimônia de Formatura a ser divulgada no último mês.  
 
9. EMENTA 
 
O conteúdo do curso será distribuído em dois módulos, conforme quadro a seguir:  
 
MÓDULO 1 – Vida Cotidiana 
 

• Introdução à Comunidade, Cultura e Identidade surdas; 
• Expressão facial e corporal 
• Alfabetos manuais e numerais 
• LIBRAS para comunicação no dia a dia em contexto de sala de aula e em outros 
• Vocábulos de LIBRAS: apresentação pessoal, polidez, cumprimentos e saudações 
• Sinal de nome e nomes próprios 
• Números cardinais e soletração dos nomes 
• Verbos de afirmação e negação 
• Localização de objeto 
• Pronomes possessivos 
• Expressão interrogativa 
• Sinais: pessoa, família, calendário, horas, objetos, animais, meios de transporte e 

comunicação, profissões, moedas e medidas 
• Temas: esportes, atualidades e política  

 
MÓDULO 2 – Universo Escolar 
 

• Revisão do Módulo 1 
• Singular e plural, pronomes demonstrativos e advérbios de lugar 
• Sinais relacionados a ambiente familiar, educacional e trabalho 
• Sinais: estados e cidades do Brasil, continentes e polos, partes do corpo, vestuário, bebidas 

e alimentos 
• Perspectiva / direção 
• Advérbios de tempo e lugar e adjetivos 
• Pronomes interrogativos 
• Apresentação da árvore genealógica 
• Temas: esportes, atualidades, política, turismo e celebridades 
• Vocabulário relacionado aos conteúdos curriculares. 

 
Rio de Janeiro, maio de 2016 

 


