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PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

LIBRAS 

Código: Período: 1º Turma: 

Carga horária total: 40 horas 
Teórica: 20h | Práticas: 20h 

Semestre:  

Professor: Neuma Souza Santos 

 

 
 

Perfil do egresso: 

 
Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em 
seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 
 

 
 
 

Conhecimentos, 
habilidades e 

atitudes 

 

 Compreender, de maneira contextualizada e voltada para a 
prática profissional em atendimento ao paciente surdo. 

 Aplicar os conhecimentos científicos básicos da natureza 
ecobiopsicossocial subjacentes à prática médica e ter raciocínio 
crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza 
dos problemas prevalentes e no enfrentamento destes. 

 Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano 
na avaliação clínica e complementar. 

 ·Conhecer elementos para estabelecer a conduta diagnóstica e 
terapêutica dos agravos prevalentes no ser humano em todas as 
fases do ciclo de vida, norteados pela Medicina Baseada em 
Evidências. 

 Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em 
língua inglesa. 

 Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a 
sua educação permanente. 

 Desenvolver habilidades para a atuação em equipe. 

 Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e 
bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão e ao 
estudante de Medicina. 
 

 
 

Ementa LIBRAS 

 

Aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. A Língua 

Brasileira de Sinais: características básicas da fonologia. Noções de 

léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; 

noções de variação. Praticar Libras, visando aquisição de vocabulário da 

área médica. 

 

Objetivo gera de 
LIBRAS 

Minimizar as barreiras linguísticas e culturais existentes entre ouvintes e 
surdos proporcionando aos acadêmicos noções elementares sobre as 
especificidades do Sujeito Surdo, facultando avanços em sua formação 
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humanística e ética; assim como, solidificando interdisciplinarmente às 
futuras práticas, promovendo a inserção das pessoas surdas aos serviços 
de saúde por intermédio de profissionais capazes de estabelecer 
comunicação e compreender a necessidade desses pacientes além do 
previsto no modelo biomédico 

 

 
 
 
Objetivos específicos 

LIBRAS 

 

 Explanar a história da Língua Brasileira de Sinais no Brasil; 
 

 Expor os princípios norteadores da Libras e a Lei que a 
regulamenta; 

 

 Abordar a cultura, os direitos linguísticos e identitário da 
pessoa Surda; 

 

 Patentear as fases da aquisição da Língua Brasileira de Sinais; 
explicitando a Libras como língua espontânea e primeira língua 
do surdo, a qual assume um papel essencial no progresso 
cognitivo, emocional e social das pessoas surdas; 
 

 Externar os aspectos da sintaxe espacial em Libras; exprimindo 
os aspectos gramaticais da Língua Brasileira de Sinais; 
 

 Propiciar pesquisas e práticas sobre a relevância da Libras para 
o campo de estudo na Medicina; 
 

 Correlacionar o conhecimento da Libras à prática médica; 
 

 Oportunizar aulas de conversação por meio da língua de sinais 
com representantes surdos de Comunidades Surdas; 
 

 Impelir atitudes reflexivas e luminares através de um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural e científico articulado ao 
ensino e à pesquisa. 
 

 
 
 

Estratégias de 
ensino/aprendizagem 

LIBRAS 

 

Proporcionar através de aula expositiva com discussão das temáticas em 

questão; dinâmicas que possibilitem o desenvolvimento da competência 

comunicativa em Libras; exercitando as expressões faciais e corporais 

através de produções em vídeos e seminário 

 

Utilizar ferramentas gestuais e visuais na explicitação do conteúdo 

abordado, como técnica para alcançar o entendimento sobre as 

peculiaridades do funcionamento e organização mental do sujeito surdo 

ao receber e assimilar informações, uma vez que sua primeira língua 

possui uma modalidade viso-espacial diferente da Língua Portuguesa, a 

qual se caracteriza como oral-auditiva. 
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Organizar momentos de trocas entre teoria e prática com presença de 

pessoas surdas em aulas estratégicas para a aquisição da Língua de Sinais 

como segunda língua (L2) para os discentes ouvintes; propiciando uma 

melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em aula;  

 

Incentivar ações sócios culturais incentivadoras ao acesso bilíngue no 

âmbito da saúde para pessoas surdas; através de produções de cartilhas, 

folders e encartes. 

 

 
 
 

Conteúdo 
programático LIBRAS 

 

 O que é Libras; quebrando paradigmas sobre a língua de sinais; 

 História da inserção das línguas de sinais no mundo; 

 Identidade e cultura Surda; 

 Constituição política, cultural e social da Libras; 

 Línguas orais x línguas de sinais; 

 Aspectos linguísticos da Libras; 

 Surdez e linguagem; 

 Aquisição da Língua de Sinais por crianças surdas; 

 Abordagens filosóficas da Libras; 

 Português sinalizado, bimodalismo e bilinguismo; 

 Filosofia bilíngue para surdos; 

 Uso da Libras no campo da saúde e o papel do médico na 

construção de uma sociedade inclusiva. 

 Números, dias da semana e meses do ano; 

 Alimentação; 

 Cores; 

  Profissões; 

 Meios de transporte; 

 Verbos, Pronomes e Advérbios; 

 Adjetivos e intensificadores em Libras; 

  Estado de tempo e noções temporais; 

  Vocabulário peculiar ao campo de estudo da Medicina 

 

Sistema de avaliação A avaliação é subsidiada no material trabalhado em sala, com 
parte teórica e parte prática. 
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Sistema de promoção 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igualou 
superior a 70 e frequênciamínima de 75% (setenta e cincopor 
cento). 

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 
e/oufrequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

 Deve fazer Exame Especial o estudante com media parcial igual 
ou superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será 
aprovado com Exame Especial o estudante que obtiver media 
aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual 
ou superior a 60. Em caso de não comparecimento ao Exame 
Especial, a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero). 
 

Bibliografia básica 
CAPOVILHA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, 

Aline Cristina. Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado 

trilíngue da língua de sinais brasileira (libras), baseado em linguística e 

neurociências cognitivas. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2013. v.2. 1392 p 

HONORA, Marcia;SARUTA, Flaviana Borges da Silveira. Livro ilustrado de 

língua brasileira de sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010. 352 p. 

CAPOVILHA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte 

QUADROS, Ronice Müller de; CRUZ; Carina Rebello. Lingua de sinais: 

instrumentos de avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011. 159 p. 

CAPOVILLA, Fernando César;  

 

 
Bibliografia 

complementar 

 
BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras: língua brasileira de 
sinais. São Paulo: Global, 2011. 719 p. SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar 
sobreas diferenças. 8. ed. Porto Alegre: Mediação, 2016. 190 p.  
 
BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras: língua brasileira de 
sinais. São Paulo: Global, 2011. 719 p 
 
GESSER, Audrei. Libras? que lingua é essa?: crenças e preconceitos em 
torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
87 p.  
 
MAURICIO, Aline Cristina. Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira (libras) , baseado em 
linguística e neurociências cognitivas. 3. ed. 
São Paulo: Edusp, 2013. v.1. 1401 p. 
 
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira: estudos lingüisticos. Porto Alegre:Artmed, 2004. 221 p. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 4. ed. 
Florianópolis: UFSC, 2016. 146 p.  
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VALIDAÇÃO 
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Validação do Núcleo Docente Estruturante 
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Secretaria Acadêmica 
 

 


