CURSO DE EXTENSÃO

INTRODUÇÃO À LIBRAS

INTRODUÇÃO À LIBRAS
Por meio de videoaula e exercícios você aprenderá mais sobre a cultura surda,
compreenderá historicamente seu desenvolvimento, os aspectos da legislação no
Brasil e terá uma introdução prática à Língua de Sinais.

OBJETIVOS
O curso de Introdução à Libras tem como foco conhecer a cultura surda e a
comunicação com pessoas surdas, possibilitando, desta forma, que os estudantes
entendam mais profundamente esta cultura e possam relacionar-se
de forma mais direta com esta comunidade, sem preconceitos.

PÚBLICO-ALVO
O curso é destinado a todas as pessoas que desejam entender mais sobre a cultura
e comunidade surda. Também, é uma opção interessante para proﬁssionais liberais
e pessoas que trabalham com atendimento.

DOCENTE
Marcos Luchi
Possui graduação em Letras LIBRAS pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012)
e mestrado em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013).
Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Estudos da Tradução/ Interpretação
de Libras/Língua Portuguesa.

DISCIPLINAS
1 Introdução História
1.1 Concepções de surdez
.: Libras: linguagem
.: Aspectos históricos - Idade Média
.: Aspectos Históricos e Contemporaneidade
.: Educação de Surdos no Brasil
1.2 Legislação
.: Lei n. 10.098: Lei de Acessibilidade
.: Lei n. 10.436: Lei sobre a Língua Brasileira de Sinais
.: Decreto n. 5.626 - capítulos 1 a 2
.: Decreto n. 5.626 - capítulos 3 a 6
2 Cultura e Costumes da Comunidade Surda
.: Costumes e Cultura Surda
3 Princípios básicos da comunicação em Língua de Sinais
.: O que é um sinal?
.: Como iniciar uma conversa em Libras.

MODALIDADE
Online

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA
*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para
ﬁns de Registro;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o
e-mail atendimento@cesusc.edu.br

INVESTIMENTO
Gratuito

