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PLANO DE TRABALHO 
– Período especial de atividades remotas / 1º semestre de 2020 – 

 

Disciplina: COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-
LIBRAS: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS 

Código: LIB038 

Natureza: ( X ) Obrigatória ( ) Optativa CH Total: 60h 

Modalidade: ( ) Presencial 
(    ) Parcialmente EaD : PD  Lab  EaD: 
( ) Estágio obrigatório 
( ) Atividades formativas 
( ) Atividades didáticas orientadas (TCC) 
( X ) Remoto 

Professor:  

Ementa: 
A compreensão histórica das comunidades surdas e de sua produção cultural. BILINGUISMO E EDUCAÇÃO DE SURDOS: DIRETRIZES LEGAIS E POLÍTICO-
PEDAGÓGICAS. Aspectos linguísticos da língua de sinais brasileira: teoria e prática. 

CONTEÚDOS 
 
UNIDADE 1 - A COMPREENSÃO HISTÓRICA DAS COMUNIDADES SURDAS E DE SUA PRODUÇÃO CULTURAL Aspectos conceituais da surdez, das 
comunidades surdas e das Línguas de Sinais. Breve histórico da educação de surdos. Mitos sobre as Línguas de Sinais Artefatos culturais da comunidade surda.  

 
UNIDADE 2 - ASPECTOS LINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS Alfabeto manual como recurso expressivo em Libras Parâmetros de 
organização da Libras: Configurações de Mãos, Locação, Movimento, Expressões Não Manuais, Orientação da Mão. Variação e empréstimos linguísticos. Diferenças 
e semelhanças estruturais entre Libras e língua portuguesa.  

 
UNIDADE 3 – BILINGUISMO E EDUCAÇÃO DE SURDOS: DIRETRIZES LEGAIS E POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 
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Datas Conteúdos Carga 
horária 

Tipo de atividade Recurso tecnológico 

1º SEMANA 
10 a 16/08 

UNIDADE 1 - A COMPREENSÃO 

HISTÓRICA DAS COMUNIDADES 

SURDAS E DE SUA PRODUÇÃO 

CULTURAL 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
1)  “LIBRAS – Aula 01 – História da educação de surdos: na Europa 
e nos EUA”  
2) “LIBRAS – Aula 02 – História da educação de surdos: no Brasil” 

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 
 

2º SEMANA 
17 a 23/08 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
3) “LIBRAS - Aula 05 - Visões sobre a surdez: Visão clínica versus 
visão socioantropológica”  
4) “LIBRAS - Aula 06 - Visões sobre a surdez: as diferenças 
linguísticas e culturais da comunidade surda”  

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 

3º SEMANA 
24 a 30/08 

 

 

 

 

UNIDADE 2 - ASPECTOS 

LINGUÍSTICOS DA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
1) “LIBRAS - Aula 07 - Mitos sobre as línguas de sinais: Parte 1” 
2) “LIBRAS - Aula 08 - Mitos sobre as línguas de sinais: Parte 2” 

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 

4º SEMANA 
31/08 a 06/09 

6h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraidas do video e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
3) “LIBRAS - Aula 09 - A linguística das línguas de Sinais I - 
Propriedades das línguas naturais”  

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 

5º SEMANA 
07 a 13/09 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
4) “LIBRAS - Aula 10 - A linguística das línguas de Sinais I - Unidades 
Formativas dos Sinais ”  
5) “LIBRAS - Aula 11 - A linguística das línguas de Sinais II - Processos 
de Formação e Modificação de Sinais” 

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 
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6º SEMANA 
14 a 20/09 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
6) “LIBRAS - Aula 12 - A linguística das línguas de Sinais II: 
expressões faciais e estruturas de frases” 
7) “LIBRAS - Aula 13 - A linguística das línguas de sinais III: as línguas 
de sinais no contexto social”  

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 

7º SEMANA 
21 a 26/09 

BILINGUISMO E EDUCAÇÃO DE 

SURDOS: DIRETRIZES LEGAIS E 

POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

9h 

Assistir aos vídeos disponíveis no youtube, responder as questões 
teóricas, assistir as frases extraídas do vídeo e realizar as gravações 
em Libras que forem solicitadas. Enviar tudo para o moodle: 
1) “LIBRAS - Aula 03 - Filosofias na educação de surdos: oralismo, 
comunicação total e bilinguismo 
2) “LIBRAS - Aula 04 - Filosofias na educação de surdos: educação 
bilíngue para surdos (...)”  

Computador com acesso à 
Internet para acesso ao 
espaço da disciplina no 

UFPR VIRTUAL 

 

Avaliação (descrever como as atividades serão avaliadas): 
 

Unidade 1 – 10,0 
Responder 6 respostas teóricas  (cada 1,0) 
Realizar 4 vídeos (cada 1,0) 
 
Unidade 2 -10,0 
Responder 3 perguntas teóricas (cada 1,0) 
Realizar 7 vídeos (cada 1,0) 
 
Unidade 3 – 10,0 
Responder 5 perguntas teóricas (cada 1,0) 
Realizar 5 vídeos (cada 1,0) 
 
Para aprovação será feita a média a acima de 70 em todas as atividades avaliativas conforme o quadro acima. A exame final será agendado com professor até o 
dia 26/09. 
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Bibliografia: 
https://youtu.be/ZD75GQPHykY 
https://youtu.be/2rik3uXvotQ 
https://youtu.be/hFhOVTQvwaE  
https://youtu.be/FdOWo-1KMlA 
https://youtu.be/hWOiXL6qYZ4 
https://youtu.be/laevyLTcxHU 
https://youtu.be/JTDF01oYSB8 
https://youtu.be/SWPSKyjsZDQ 
https://youtu.be/a1VZetwexME 
https://youtu.be/NmwJvMoXUVA 
https://youtu.be/MQLUaAG90lk 
https://youtu.be/v67-XPqjWsU 
https://youtu.be/zmFSZ0Fs5O8 
https://youtu.be/x17_Q7zNgro 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=29929B7EC6088820ED4CD9229BCCC7FE?idItem=6323 
https://www.youtube.com/watch?v=SW3uzuFG_o0 
https://www.youtube.com/watch?v=4oLj2Bxc3vM 
https://www.youtube.com/watch?v=yPfIRODO0rk 
https://www.youtube.com/watch?v=eJpg7xGkaLc 
https://www.youtube.com/watch?v=CrdLrX42vEM 
https://www.youtube.com/watch?v=paAduOhfa98 
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