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DISCIPLINAS DO SÉTIMO SEMESTRE 

 

CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 065 LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 
obrigatória 

Carga Horária 
 

PRÉ-REQUISITO 

40 horas não 

EMENTA 

Reflexão em torno da necessidade da inclusão de conhecimentos sobre a 
Língua dos surdos no repertório de conhecimentos do administrador. 
Compreensão dos significados da comunicação na Língua de Sinais, 
possibilitando a ampliação do processo de comunicação e da construção da 
identidade do surdo no cenário educativo e social. Reflexão em torno das 
relações entre linguagem, surdez e educação. 

 OBJETIVO GERAL 

Aquisição do vocabulário básico de Libras, compreendendo as particularidades 
culturais e linguísticas das comunidades surdas, além de desenvolver 
habilidades comunicativas que contribua para a inclusão da pessoa surda no 
âmbito social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a LIBRAS como uma língua natural; 

· Adquirir vocabulário básico geral; 

·Reconhecer a imagem do sujeito surdo e suas particularidades culturais e 

linguísticas; 

·Reconhecer a importância da comunicação de forma correta e segura no 
atendimento ao sujeito surdo assim como convivência no ambiente de trabalho 
com o mesmo. 

METODOLOGIA 

As aulas serão todas teórico e prática, tendo a participação dos discentes em 

sala, contarão com contatos com surdos, com participação em vídeos e 

conversação entre os discentes para promover o desenvolvimento e interesse 

na comunicação em libras, além de atividades avaliativas práticas, em PDF e 
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vídeos com o intuito de estimular e verificar o desenvolvimento do 

aprendizado. 
 

AVALIAÇÃO 

 

Tanto qualitativo quanto quantitativo: 

Atividades escrita avaliativa; 

Apresentações em grupo e individuais; 

Produção de um vídeo com música sinalizada em grupo. 
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