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PLANO DE TRABALHO 
– Período especial de atividades remotas / Resolução 65/2020 CEPE 

 

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

Código: LIB038 

Natureza: ( X ) Obrigatória ( ) Optativa CH Total: 60h 
Carga Horária Síncrona: 00 
Carga Horária Assíncrona: 60 

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

Professor: André Nogueira Xavier 
Contacto: andrexavierufpr@gmail.com 
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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CRONOGRAMA 

DATA CH TRABALHADA PROGRAMA RECURSO TECNOLÓGICO 

Semana de 05/11/2020  Atividade assíncrona = 8h Unidade 1 Computador com acesso à internet 

Semana de 12/11/2020  Atividade assíncrona = 8h Unidade 1 Computador com acesso à internet 

Semana de 19/11/2020 Atividade assíncrona = 8h Unidade 2 Computador com acesso à internet  

Semana de 26/11/2020  Atividade assíncrona = 8h Unidade 2 Computador com acesso à internet 

Semana de 03/12/2020 Atividade assíncrona = 8h Unidade 3 Computador com acesso à internet 

Semana de 10/12/2020  Atividade assíncrona = 8h Unidade 3  Computador com acesso à internet  

Semana de 17/12/2020 

Atividade assíncrona = 12h 
 

SEMINÁRIO: 8 horas para 
preparar, filmar e assistir o video 
dos outros grupos; 4 horas para 
discutir nos fóruns. 

Computador com acesso à internet 

 Exame final  25/02/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO DAS AULAS 
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UNIDADE 1 
 

Semana de 05/11/2020  
Conteúdo: História da educação de surdos: na Europa e nos EUA 
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 10h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier.  
 

Semana de 12/11/2020  
Conteúdo: Visões sobre a surdez: Visão clínica versus visão socioantropológica 
Conteúdo: Visões sobre a surdez: as diferenças linguisticas e culturais da comunidade surda 
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 8h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier. 

 

UNIDADE 2 
 

Semana de 19/11/2020 
Conteúdo: Mitos sobre as línguas de sinais: Parte 1 e Parte 2 
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 10h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier. 
 

Semana de 26/11/2020  
Conteúdo: A linguística das línguas de Sinais I - Propriedades das línguas naturais 
Conteúdo: A linguística das línguas de Sinais I - Unidades Formativas dos Sinais  e  Processos de Formação e Modificação de Sinais” 
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 10h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier. 
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UNIDADE 3 
 

Semana de 03/12/2020 
Conteúdo: Filosofias na educação de surdos: oralismo 
Conteúdo: Filosofias na educação de surdos: comunicação total 
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 10h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier. 
 

Semana de 10/12/2020  
Conteúdo: Filosofias na educação de surdos: educação bilíngue 
Conteúdo: Letramento e bilinguismo  
Metodologia: Os alunos vão assistir ao vídeo no youtube e discutir no fórum da unidade. Também vão assistir as frases  em Libras que forem extraídas 
do vídeo e realizar as gravações que forem solicitadas e enviar a atividade teórica e prática para a UFPR Virtual. Professor estará disponível às quintas-
feiras das 10h às 12h para esclarecimentos sobre os conteúdos vistos e orientações quanto a realização da atividade através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-nogueira-xavier. 
 
 
Semana de 17/12/2020 – FEEDBACK SOBRE O SEMINÁRIO EM GRUPO E EM VÍDEO, A SER POSTADO ATÉ AS 23:59 DO DIA 13/12. 
 

 

 
AVALIAÇÃO 
 
Participação nos fóruns: 0-100 (100 / 6 fóruns = 16,6 pontos) 
Seminário: 0-100 
 
Nota final: Participação nos fóruns + Seminário / 2 
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