MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 17/2022 DE 4 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a Criação do
Curso
de
Educação
Proﬁssional Técnica de Nível
Médio
em
Tradução
e
Interpretação de Libras, na
forma
Concomitante,
modalidade
Educação
à
Distância (EAD), do Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão,
Campus Itapecuru-Mirim.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº
11.892/2008 de 29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de
11 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando o que consta no Processo 23249.032533.2017-16; e,
considerando, ainda, a decisão do plenário deste Conselho Superior na 65ª Reunião Ordinária
de 03 de março de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Criação do Curso de Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio em
Tradução e Interpretação de Libras na forma Concomitante ao Ensino Médio, modalidade Educação à
Distância (EAD), no Campus Itapecuru-Mirim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão.
§1º - O Projeto de Curso aprovado constitui-se anexo desta resolução;
§2º - Serão oferecidas o mínimo de 37 (trinta e sete) vagas e o máximo de 50 (cinquenta)
vagas.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições
em contrário.
(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente
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1 Apresentação

O presente Projeto Pedagógico apresenta a proposta de estruturação do Curso
Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, na forma concomitante ao Ensino Médio,
na Modalidade a Distância, sob responsabilidade do Centro de Referência Tecnológica
(CERTEC), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA).
O IFMA tendo como referência a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei Nº 9394/96) que enuncia em seu Artigo 80 a inclusão da EaD, regulamentada
pelo Decreto n.º 9.057, publicado no D.O.U. de 25/05/2017, se propõe a oferecer curso de
educação profissional técnica de nível médio, visando, inicialmente, atender a uma
demanda reprimida e crescente que não tem acesso a cursos presenciais técnicos pelos
motivos clássicos: alunos que não puderam ter acesso ao ensino técnico, não há
Instituições de Educação Profissional Técnica de nível médio, alunos que têm que conciliar
trabalho e estudo, questões à dificuldades de deslocamento (acessibilidade), tempo, entre
outras razões que justificam a implementação de cursos na modalidade a distância.
Desta feita, a Educação a Distância IFMA, vinculada aos cursos da área técnica
e profissionalizante, tem como prioridade a formação de profissionais técnicos de nível
médio, atendendo às necessidades da região em benefício da sociedade, em cumprimento
ao exposto no Currículo Referência Nacional.
Assim, o presente Projeto responde ao compromisso do IFMA/CERTEC em
formar profissionais com sólida fundamentação científico-tecnológica, associada a
conhecimentos que lhes propiciem uma formação cultural, social, política e ética, de modo
a se tornarem cidadãos capazes de participar e influenciar na construção e na
transformação da sociedade, bem como fomentar as atividades de pesquisa e extensão.
Nessa perspectiva, o Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras
possibilita a jovens e adultos a oportunidade de se profissionalizar nessa área na
modalidade à distância, preenchendo lacunas existentes na estrutura de recursos humanos
das indústrias, escolas entre outros.
A proposta está estruturada no intuito de valorizar a formação humana integral,
buscando a interdisciplinaridade, por meio da integração dos conteúdos da Educação
Básica e da Educação Profissional. Portanto, visa à formação de profissionais qualificados
para o mundo do trabalho, mas também a formação de cidadãos críticos, proativos,
10

responsáveis, conscientes da realidade social, política e cultural de sua região, do contexto
nacional e global.
Por fim, O IFMA, ao reconhecer a importância estratégica do uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação como apoio e enriquecimento do ensino
presencial e da modalidade da Educação a Distância, amparada pela legislação, para
ampliação do acesso, expansão e democratização do ensino, vêm envidando esforços para
assumir o desafio e consolidar-se como centro de excelência em EaD levando educação
onde ela for necessária.

2 Dados de Identificação

DADOS DO CURSO
Denominação: Curso Técnico em Tradução e Interpretação de Libras
Eixo tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
Titulação conferida: Técnico em Tradução e Interpretação de Libras
Forma: Concomitante ao Ensino Médio
Modalidade do Curso: À distância
Carga Horária Total: 1.200 horas
Duração do curso: 15 meses
Tempo máximo de integralização: Mínimo de 15 meses e máximo de 30 meses
Forma de ingresso: Seletivo
Número de vagas oferecidas por polo (mínimo e máximo): Mínimo de 37 vagas e
máximo de 50 vagas
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus
Itapecuru-Mirim
CNPJ: 10735.145.002995
Nome Fantasia: IFMA Campus Itapecuru-Mirim
Esfera Administrativa: Federal
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Endereço: Rua Professor João Batista s/n Centro. CEP:65054-600
Autorização de funcionamento: Portaria Nº 378. De 9 de maio de 2016
Nome do Diretor: Francisco Inaldo Lima Lisboa
Telefones: (98)999921741
E-mail: franciscoinaldo@ifma.edu.br
3 Justificativa

A Língua Brasileira de Sinais – Libras foi reconhecida pela Lei 10.436/02 e pelo
Decreto 5626/05 como meio legal de comunicação e expressão, em que o sistema
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria é capaz de transmitir
ideias

e

fatos,

originada

de

comunidades

de

pessoas

surdas

brasileiras.

Consequentemente com o reconhecimento da língua de sinais a inclusão dos surdos nas
escolas e no mercado de trabalho, percebe-se um crescimento ante este aumento a
necessidade de profissionais que conhecem a Libras se faz imprescindível, para que a
comunicação entre surdos e ouvintes se efetive dentro dos espaços escolares e sociais.
Atento a essa realidade, o governo tem tomado iniciativas. Por exemplo, na sociedade
brasileira, a legislação sobre os surdos é presente de forma abundante. Citamos o Decreto
5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei 10.436/02 e definiu formas
institucionais para o uso e a difusão da Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa,
visando o acesso das pessoas surdas à educação e aos demais espaços sociais. O
decreto, no Capítulo VIII artigo 26, versa sobre a garantia das pessoas surdas ao tratamento
diferenciado, por meio da Libras realizados por servidores e empregados capacitados para
o uso e interpretação da Libras, transcrevemos.

Art. 26. A partir de um ano da publicação deste Decreto,
o Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos
e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta devem
garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do
uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras Língua Portuguesa, realizados por servidores e empregados
capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de
informação, conforme prevê o Decreto no 5.626, de 2005.
§ 1o As instituições de que trata o caput devem dispor
de, pelo menos, cinco por cento de servidores, funcionários e
empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras.
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§ 2o O Poder Público, os órgãos da administração
pública estadual, municipal e do Distrito Federal, e as empresas
privadas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos
buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio
de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o
tratamento diferenciado, previsto no caput. (BRASIL, 2005).

Com base nessa realidade, propomos a realização do curso Técnico em Língua
Brasileira de Sinais, com o objetivo de formar e qualificar profissionais em Libras para
atender a essa demanda da sociedade. É sempre um desafio a implementação de um novo
curso numa área desconhecida para muitos. Porém, se olharmos a legislação e a demanda
existente, veremos a necessidade de cursos técnicos em LIBRAS. Com o curso Técnico
em Tradução e Interpretação de Libras ofereceremos um diálogo mais profícuo com os
surdos em todos os espaços sociais e escolares.

.
4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Formar profissionais capazes de atender às demandas sociais e políticas
provocadas pelos diferentes grupos sociais e educacionais que trabalham diretamente
para prover à pessoa surda ou com deficiência auditiva, melhores oportunidades de
desenvolver o seu potencial psicossocial, proporcionando-lhe um atendimento
adequado, a partir de sua singularidade.

4.2 Objetivos Específicos

●

Formar técnicos em nível médio para atuarem no uso e na interpretação desta língua

nos diversos espaços sociais e acadêmicos.
●

Capacitar profissionais de diferentes áreas de conhecimentos, mediante o

aprofundamento e valorização do uso da comunicação e expressão em Libras.
●

Atender

à

demanda

do

mercado

de

trabalho,

oferecendo

profissionais

especializados em Libras, que venham preencher lacunas existentes na estrutura de
recursos humanos das indústrias, das escolas entre outros.
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5 Requisitos e Formas de Acesso

De acordo com a Resolução IFMA/CONSUP nº 14/2014, a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas formas INTEGRADA e SUBSEQUENTE ao
Ensino Médio, ambas em regime semestral ou anual, e a CONCOMITANTE, ofertada a
quem ingressa no Ensino Médio e já esteja cursando em outra instituição de ensino.
O ingresso de estudantes aos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
ofertadas no IFMA far-se-á:
I – Mediante classificação e processo seletivo;
II- Por transferência, obedecendo ao disposto nestas normas.

6 Perfil Profissional e Campo de Atuação

A estruturação curricular do curso permite que, em sua conclusão, o aluno do
Curso Técnico Tradução e Interpretação de Libras tenha um conhecimento amplo da
Língua Brasileira de Sinais, seu uso nos diversos espaços sociais da comunidade surda e
uma atuação social e profissional comprometida com a construção da consciência de
cidadania.
O Técnico em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, formado pelo
IFMA, é o profissional habilitado para ter visão ampla e generalista da comunicação e
interpretação da Libras, preparado para atuar nas áreas de conhecimento e de aplicação
onde o sujeito surdo e a Libras se fazem presentes: escolas, empresas, comércio, hospitais,
concursos, espaços jurídicos entre outros. Visando atender às atividades de tradução /
interpretação em Libras/ Língua Portuguesa ao término do curso, o técnico em tradução e
interpretação em Libras será capaz de:







Realizar a interpretação simultânea entre a Língua Brasileira de Sinais e a
Língua Portuguesa e vice versa, com fluência e coerência nos diferentes
espaços de atuação.
Realizar a interpretação consecutiva entre a Língua Brasileira de Sinais e a
Língua Portuguesa e vice versa, com fluência e coerência nos diferentes
espaços de atuação.
Realizar a tradução intralingual, interlingual e intersemiótica entre a Língua
Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa e vice-versa.
Respeitar os surdos, a comunidade surda e a categoria profissional e
comprometer-se com eles.
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Seguir as orientações e as recomendações apresentadas pela categoria
profissional no que tange ao trabalho em equipe e ao revezamento, a fim de
preservar a saúde física e mental.
Pesquisar constantemente sobre novos conceitos, definições e vocabulários
da área de Língua Brasileira de Sinais.
Analisar e auto-analisar com cautela, de forma crítica e reflexiva, as
interpretações e traduções produzidas.
Realizar a adaptação e a interpretação da Língua Portuguesa para a Língua
Brasileira de Sinais (Libras), comunicando-se em diferentes contextos
socioculturais.
Adaptar publicações em português escrito para vídeos em Libras e vice -versa.
Atuar em diferentes situações comunicativas entre surdos e ouvintes.

7 Organização Curricular

Este Projeto Pedagógico de Curso foi elaborado em observância às seguintes
legislações e normativas:
• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que define carga horária de cada
formação e sua área de conhecimento, sugere abordagens para os cursos, traça perfis de
formação e apresenta campos de atuação profissional;
• Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional;
• Lei n. 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera dispositivos da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica
de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica;
• Lei n. 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais;
• Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, que regulamenta a oferta de
Educação a Distância, conforme o decreto n 9.057, de 25 maio de 2017;
• Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e
os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, e dá outras providências;
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• Resolução CNE/CEB n. 3/2008, atualizada pelo Parecer CNE/CEB n. 3, de
06 de junho de 2012, que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos de Nível Médio;
• Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 de setembro de 2012, que institui as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
• Parecer n. 39, de 8 de dezembro de 2004, da aplicação do Decreto nº
5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio;
• Parecer CNE/CEB n. 11, de 04 de setembro de 2012, sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio
• Resolução CNE/CEB n. 02, de 10 de dezembro de 2020, institui Diretrizes
Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas
pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias
e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020;
• Resolução CONSUP/IFMA n. 122, de 12 de dezembro 2016, dispõe acerca das
normas de Estágio Supervisionado para os Cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e de Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão;
• Resolução CONSUP/IFMA no 114, de 10 de dezembro de 2019, que trata das
normas de avaliação do processo Ensino-aprendizagem para Cursos Técnicos nas formas
Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, na oferta presencial e na
modalidade de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão;
• Projeto Político Pedagógico Institucional do Instituto Federal do Maranhão.

Conforme consta na Resolução n° 14/2014, currículo é o “instrumento que traduz
a concepção político-pedagógica de educação assumida pelo IFMA, que se materializa
através das práticas desenvolvidas pelos sujeitos que integram o processo de ensino e
aprendizagem”.
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A organização curricular do Curso Técnico Tradução / Interpretação de Libras
pelo programa Médio-Tec a ser implantado nesta instituição se baseia na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008, nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Segundo a Resolução CNE/CEB nº6/2012, o planejamento de cursos e
programas da Educação Profissional, considerando itinerários formativos, por parte das
instituições de Educação Profissional e Tecnológica, precisam ter como bases o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO). O
CNCT está em sua quarta edição, e foi atualizado por meio da Resolução CNE/CEB nº 02,
de 10 de dezembro de 2020, com base no nos Pareceres CNE/CP nº 5, de 28 de abril de
2020, CNE/CP nº 9, de 8 de junho de 2020, e CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020; bem
como no Parecer CNE/CP nº 19, de 8 de dezembro de 2020, homologado por Despacho
do Ministro de Estado da Educação de 9 de dezembro de 2020, publicado no DOU de 10
de dezembro de 2020.
O Catálogo apresenta duzentos e setenta e sete cursos catalogados em treze
eixos tecnológicos, com suas respectivas cargas horárias mínimas, infraestrutura
necessária, perfil e campo de atuação do profissional concluinte, ocupações CBO e normas
associadas ao exercício profissional e possibilidades de certificação intermediária, de
formação continuada e de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo.
Trata-se de concepção curricular que favorece o desenvolvimento de práticas
pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à
medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos fundamentos
científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além
de aplicações científicas às atividades humanas.
A proposta pedagógica do curso está alicerçada nos princípios norteadores da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CEB nº 6/2012),
notadamente na “Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensinoaprendizagem; trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a
ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do
desenvolvimento curricular”, pois se entende que os currículos dos cursos técnicos devem
proporcionar aos estudantes recursos para exercer sua profissão com competência e
autonomia intelectual, moral e social, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos,
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bem como compromissos com a construção e fortalecimento de uma sociedade
democrática.
Acrescenta-se a isso, a necessidade de uma proposta curricular do curso
proporcionar ao aluno a compreensão e transformação das relações sociais de produção,
o domínio das tecnologias pertinentes ao eixo Desenvolvimento Educacional e Social e
capacitando-os a desenvolverem novas competências profissionais práticas inerentes a
habilitação profissional de Técnico de Nível Médio em Tradução e Interpretação de Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS.
O Curso Técnico em Tradução / Interpretação em Libras do Instituto Federal do
Maranhão procura articular trabalho, cultura, ciência, tecnologia e tempo, visando ao
acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos, produzidos
historicamente. Assim, este curso possibilita uma nova forma de atendimento, onde o
educando possa compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca
por melhoria e qualidade de vida.
Esse

curso

deve

contemplar

a

elevação

da

escolaridade

com

a

profissionalização para um contingente de cidadãos cerceados do direito de concluir a
educação básica e acesso a uma formação profissional de qualidade, levando em conta
que cada educando tem uma experiência de vida acumulada de acordo com a sua realidade
vivida. Dessa forma, o curso propõe um currículo que assegure o acesso, a permanência e
o êxito do profissional formado não apenas no curso em si, mas também no setor formal,
público ou privado, ou como profissional autônomo. Para isso, o curso será composto por
momentos à distância e por momentos presenciais.
Nos momentos presenciais a duração da aula será de 60 minutos. O conteúdo
de cada módulo será organizado e agrupado em áreas que apresentam aspectos comuns
em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais, visando à constituição e
desenvolvimento de conjuntos de competências, identificadas a partir das Matrizes de
Referência que atendem ao perfil de conclusão definido para o técnico.
Considerar-se-ão ainda as questões pertinentes a esta modalidade de ensino,
como:

● Orientação tutorial presencial no polo, consciente e atuante que proporcione ao
cursista a aprendizagem e motivação necessária para o bom andamento do curso;
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● Orientação tutorial à distância;
● Desenvolvimento de um processo avaliativo que procure contemplar as dimensões
diagnóstica, somativa e formativa;
● Estudo individual e em grupo orientado pelos cadernos didáticos e atividades
● Formulação de guias ou manuais norteadores do trabalho docente e discente;
● Elaboração ou adaptação de material didático lúdico, contextualizado, com textos e
atividades coerentes com o desenvolvimento metodológico dos cursos;
● Prática da interdisciplinaridade entre conteúdos do curso e do ensino médio,
especialmente para os casos em que o cursista esteja cursando esta etapa da
educação básica; e ação-reflexão-ação durante o desenvolvimento do curso;
● Socialização das experiências e conteúdos trabalhados, por meio de momentos
presenciais, atividades práticas e/ou de campo, trabalhos em grupo, fóruns virtuais
de discussão, seminários, dentre outros;
● Corpo docente composto por professores e técnicos do IFMA e professores
convidados/selecionados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação a Distância e suas tecnologias.
● Utilização de ferramentas tecnológicas adequadas ao processo de educação a
distância.
O currículo do curso se desenvolverá através de atividades pedagógicas (aulas
práticas e teóricas) e extensivas (visitas técnicas e culturais, trabalho de campo, viagens
de estudos, dentre outros). Estas atividades deverão ser previamente informadas ao
Departamento de Ensino para que sejam previstas no calendário acadêmico, sob a
supervisão da Diretoria de Desenvolvimento Educacional.
A dimensão do trabalho é, pois, ponto de partida para a produção de
conhecimento e objetiva superar a preconceituosa dicotomia entre trabalho manual e
trabalho intelectual, voltando-se para a formação de trabalhadores capazes de atuar
democraticamente como cidadãos. A dimensão da pesquisa também constitui eixo
norteador do currículo, onde a problematização, a curiosidade pelo inusitado e o
desenvolvimento do espírito inventivo estarão presentes nas práticas didáticas. Nesse
contexto, o processo pedagógico estará centrado em seminários, visitas técnicas,
pesquisas, práticas laboratoriais, estudos de caso e desenvolvimento de projetos, entre
outros.
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Os

componentes

curriculares

estão

devidamente

relacionados

e

contextualizados conforme carga horária estabelecida na Resolução CNE/ CEB nº 6/2012
e no Catálogo Nacional de cursos técnicos.
7.1 Estrutura Curricular (MATRIZ)
:1º MÓDULO
Componentes Curriculares

Carga
Horária

EP

OD

09

36

12

48

09

36

Ambiente Virtual de Aprendizagem e
Informática Básica

45

Língua Portuguesa I

60

Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e
Identidade.

45

Libras I

75

15

60

Linguística da Língua de Sinais I

60

12

48

Prática de Formação e Articulação I

15

3

12

300h

60

240

EP

OD

Total
Componentes Curriculares

2º MÓDULO
Carga
Horária

Língua Portuguesa II

60

12

48

Libras II

75

15

60

Linguística das Línguas de Sinais II

60

12

48

Fundamentos da Tradução e Interpretação da
Língua de Sinais I

45

09

36

Escrita de Sinais

60

12

48

Prática de Formação e Articulação II

15

3

12

315h

63

252

EP

OD

Total
Componentes Curriculares

3º MÓDULO
Carga
Horária

Língua Portuguesa III

60

12

48

Libras III

75

15

60

Literatura Visual

45

09

36

Fundamentos da Tradução e Interpretação da
Língua de Sinais II

60

12

48

Tradução e Interpretação comunitária e em
eventos

60

12

48

20

60

240

Carga
Horária

EP

OD

Libras IV

75

15

60

Políticas Públicas e Educação Bilíngue

45

09

36

Português como L2 para Surdos

60

12

48

Tradução e interpretação para a área
educacional

60

12

48

Interpretação Mediada por Tecnologias

45

09

36

57

228

Total

300h
4º MÓDULO

Componentes Curriculares

Total
TOTAL DO CURSO

285h

1.200 h

Legenda: EP– Etapa Presencial OD- Etapa de Orientação a Distância

8 Proposta Metodológica

A proposta se define a partir da mediação do processo de ensino e de
aprendizagem interativa e construtivista, de modo a formar cidadãos autônomos, críticos e
reflexivos para a sociedade. Nesse sentido, as disciplinas e as demais atividades são
organizadas para permitir o estudo reflexivo e contextualizado dos conteúdos que integram
os conhecimentos específicos da área.
O ensino das disciplinas apresentadas, conforme exposto alhures, será
subdividido em três etapas: presencial, orientação à distância e não presencial através de
auto estudo. Todo este processo será acompanhado pela coordenação de polo de cada
município, que será responsável pela a gestão pedagógica e administrativa do curso in loco,
pelos mediadores presenciais e mediadores à distância que ficarão nos municípios-polos
dando assistência aos alunos em todas as atividades.
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Em atendimento à Resolução CNE/CEB nº 6 de 2012, todas as disciplinas terão
no mínimo 20% (vinte por cento) de suas cargas horárias executadas presencialmente. O
curso será apoiado pela infraestrutura tecnológica dos municípios-polo, através das escolas
estaduais, de acordo com parceria ratificada entre IFMA e o Estado que disponibilizarão:
uma sala de aula para os encontros presenciais, laboratório de informática, sala de
coordenação e mediadores.
Durante o curso, conforme Art. 1º do Decreto nº 9.057/2017, regulamentador do
art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, os professores, em articulação com coordenadores, deverão
destinar momentos presenciais para avaliações de estudantes e atividades em laboratórios
de ensino. Por não serem obrigatórios, estágios e outras práticas profissionais poderão ser
realizados de forma articulada com os setores responsáveis do campus.
Ressalta-se que, conforme normativa que trata sobre estágio supervisionado,
conceitua-o como ato educativo escolar desenvolvido no ambiente de trabalho. Esse
estágio tem o objetivo de preparação dos discentes para o mercado de trabalho,
contribuindo para a aprendizagem de competências profissionais, além de sociabilizá-lo
aos ambientes laborais.
Nesse sentido, mesmo não sendo obrigatório, a instituição pode reconhecer
estágios feitos por discentes que tenham interesse em fazer, desde que esses estágios
sigam as normas gerais do estágio supervisionado, presente na resolução CONSUP/IFMA
122, de 12 de dezembro de 2016.
Assim, considerando a carga horária do curso, o discente poderá fazer estágio
não obrigatório a partir do 2º módulo curso. A carga-horária mínima exigida para esse
estágio será de 60 horas.
O ambiente de ensino utilizado no curso será o AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem). Neste, o professor formador disponibilizará aos alunos ferramentas de
interatividade como fóruns, chats, videoconferências, que permitirão a interação professoraluno. Será postado todo material didático que auxiliará a aprendizagem dos alunos bem
como textos, vídeos, atividades, apostilas e outros.
O professor terá o compromisso de contemplar em suas aulas, de forma geral,
os conteúdos mais significativos presentes no material impresso do aluno.
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8.1 Etapa Presencial
No início das atividades do primeiro módulo haverá uma etapa presencial
realizada com o coordenador do curso, cujo principal objetivo é oferecer um momento em
que o aluno interagirá plenamente com esse coordenador, recebendo as orientações
necessárias para prosseguir no curso. As demais cargas horárias serão cumpridas através
de encontros pedagógicos com os professores formadores, conforme estabelecido no
Plano de Unidade Didática.
Para realizar o acompanhamento aos estudantes no decorrer das disciplinas,
será adotado o sistema de tutoria com professores mediadores presenciais e coordenador
de polo que atenderão sistematicamente aos discentes, de forma individualizada ou
coletiva, dependendo da natureza da disciplina em que estiver atuando.

8.1.1 Atribuições do Coordenador de Polo


Acompanhar e gerenciar a entrega e guarda dos materiais no polo;



Realizar a entrega dos materiais didáticos aos alunos.



Supervisionar e zelar pela infraestrutura do polo;



Relatar a situação do polo ao coordenador geral do Núcleo Gestor Sistémico;



Articular a disponibilização de ambiente necessário ao desenvolvimento das
atividades de ensino presenciais;



Acompanhara s atividades dos cursistas e professores mediadores presenciais;



Apresentar o relatório do Coordenador Geral do Núcleo Gestor Sistémico;



Programar ações de controle de evasão e retenção escolar;



Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador Geral e pelo
Coordenador Adjunto Local da Unidade Acadêmica que utiliza o polo.

8.2 Etapa de Orientação à Distância
Nesta etapa serão desenvolvidas atividades orientadas pelo professor formador
ou professor mediador a distância, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
como plataforma de comunicação (através de um conjunto de ferramentas disponibilizadas
por esta plataforma, como chat, mural e fóruns de discussão) e de gestão de EaD.
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Os polos deverão prover recursos mínimos a serem disponibilizados aos
discentes do curso, como biblioteca para consulta local e rede de computadores com
acesso à Internet.
A tutoria a distância passa a ser um componente importantíssimo na organização
e no desenvolvimento da educação a distância. Ressalte-se que o domínio do conteúdo é
imprescindível para a função do professor mediador a distância, pois tem como objetivo
precípuo, o acompanhamento, a orientação e a avaliação de todo o processo de ensino e
de aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo nos momentos de atividade
e de estudo. São atribuições do Tutor Mediador a Distância

8.2.1 Atribuições do Tutor/Mediador a Distância


Mediar à aplicação dos conteúdos entre professores e alunos;

 Acompanhar e corrigir as atividades desenvolvidas pelos alunos no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) nos prazos estabelecidos;


Estabelecer e promover discussões permanentes com os alunos a partir das
orientações do Professor Formador, sobre os conteúdos de cada área de
conhecimento;



Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos quanto ao desenvolvimento das
atividades no AVA e enviar ao coordenador de professores e à coordenação geral;



Auxiliar na atualização de sistemas e registros acadêmicos



Desenvolver, se necessário, atividades no polo presencial sob orientação do
Professor Formador;



Desenvolver outras atividades designadas pelo Professor do Curso.

8.3 Etapa de Auto estudo

Esta etapa pode ocorrer concomitante à etapa de orientação à distância e
corresponde a uma parte do total da carga horária das disciplinas. Para desenvolvê-la, o
estudante deverá dispor de pelos menos 10 (dez) horas, durante 5 (cinco) dias da semana
no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Além do tutor, o elemento mediador deste processo, na maioria das vezes, será
o material instrucional produzido na forma escrita e compilado em fascículos impressos ou
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em mídia eletrônica, os quais constarão das unidades de ensino e seus objetivos, de textos
para reflexão e exercícios propostos, além das atividades práticas. Esse material deverá
ser expresso em linguagem adequada, dialógica, promotora de interatividade e centrada
na necessidade de promover a autonomia do discente.
Além dos fascículos, dependendo da natureza da disciplina, outras mídias
poderão ser produzidas, desde DVDs a vídeos instrucionais, elaboração de softwares
educacionais, que possibilitem a interação com a linguagem hipertextual, acesso e
utilização da rede mundial de computadores (Internet – através do Moodle ou de sites da
Web) e outras formas de integração de computadores (intranet e extranet), que viabilizem
programas interativos de discente, professor e tutoria, facilitando a compreensão de
temáticas mais complexas. Além disso, quando possível, os momentos presenciais serão
utilizados como introdutórios aos conteúdos impressos (ou mídia eletrônica – CD-ROM,
DVD, Web, etc.), orientando os alunos na maneira como interpretar e se direcionar ao longo
de cada disciplina.

9 Sistemática de Avaliação

A avaliação da aprendizagem tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento
do aluno e fornecer subsídios ao professor para o aperfeiçoamento do processo ensinoaprendizagem. Ela está pautada na contextualização e interdisciplinaridade, na qual os
objetivos permeiam as aulas teóricas e práticas.
Nesse sentido, o intuito da avaliação não será o de medir e nem de classificar,
mas de possibilitar o crescimento constante dos educandos, contribuindo para superar suas
dificuldades e limitações, transformando as relações sociais de todos os sujeitos envolvidos
no processo de forma contínua e consciente, respeitando os aspectos qualitativos da
aprendizagem, o tempo pedagógico e o nível cognitivo dos alunos.
De acordo com a resolução de nº 114 de 10 de dezembro de 2019 a avaliação
da aprendizagem constitui um “processo contínuo, cumulativo, abrangente, sistemático e
flexível”. Além disso, também se objetiva a construção de práticas avaliativas fomentadoras
de aprendizagens. Práticas estas que devem estar pautadas em concepções e princípios
que de fato orientem o avanço dos alunos e o desenvolvimento das aprendizagens.
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Quando se faz referência à educação à distância, a avaliação da aprendizagem
se desenvolve de forma diferenciada do ensino presencial, devido ao uso de tecnologias
de informação e comunicação. Nessa perspectiva, o acompanhamento dos alunos será
realizado pelo professor formador, responsável pela disciplina, e pelo professor mediador
presencial e/ou à distância durante os encontros presencias e pelas mídias disponíveis no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tais como fóruns, chats, videoconferência, que
estimularão a pesquisa, a interatividade e a construção do conhecimento.
Por ser um curso à distância, a autoaprendizagem, as competências e
habilidades que predominam nessa modalidade de ensino serão trabalhadas, observando
as condições necessárias de aprendizagem do aluno, considerando a teoria e a prática
como eixo integrador de todo processo.
O ensino à distância permite ao aluno refletir e construir seu próprio
conhecimento, sendo ainda regulador do seu tempo e espaço de estudo. Enfim, permite
que o aluno se auto avalie durante todo o curso.
A avaliação da aprendizagem tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento
do aluno e fornecer subsídios para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.
A metodologia aplicada para avaliar o desempenho do aluno em cada disciplina terá como
critério o aproveitamento e a frequência. Esta será aferida pela participação nas atividades
presenciais e nas atividades do ambiente virtual. Deverá ser acompanhada e controlada
pelo professor mediador presencial, que em caso de faltas sistemáticas, buscará identificar
as razões da ausência do aluno e submeterá à apreciação da Coordenação de curso.
Poderão ser consideradas como atividades para instrumento de avaliação:
● Atividades práticas;
● Trabalhos de pesquisa;
● Estudo de caso;
● Simulações;
● Projetos;
● Situações-problema;
● Elaboração de portfólio e relatórios de atividades;
● Provas;
● Seminários, e
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● Resenhas e artigos
A

aprovação do aluno nas disciplinas ocorrerá mediante atividades

desenvolvidas no AVA e da avaliação presencial cujo somatório obedecerá a escala de 0,0
(zero) a 10,0 (dez) pontos com apenas uma casa decimal. As notas obtidas nesses
processos, com seus respectivos pesos, irão compor a média da avaliação regular.

9.1 Cálculo de médias e resultados
No decorrer dos estudos de cada disciplina, o aluno terá as seguintes notas e
médias, registradas em notas de 0 (zero) a 10 (dez).
a)

Média on-line: é a média obtida a partir das atividades respondidas diretamente
ambiente virtual, de forma “on-line” (ex.: tarefas, questionários, fóruns, etc.). É
calculada por média aritmética, dividindo-se o somatório das notas obtidas pela
quantidade de atividades existentes no ambiente:

MédiaOnLin e =
b)

 NotasDasAtividades
QuantidadeDeAtividades

Nota presencial ou média presencial: será realizada individualmente na forma
presencial de acordo com o cronograma estabelecido em cada disciplina. Esta
avaliação deverá conter questões objetivas e subjetivas. Ao final de cada
disciplina o aluno obterá uma média parcial que será calculada a partir da média
on-line (com peso 6) e da nota presencial (com peso 4) conforme discriminado a
seguir:

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =

(𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑥 6) + (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 4)
10

OBSERVAÇÃO:
Médias parciais maiores ou iguais a 6,7 (seis vírgula sete) menores que 7,0
(sete) serão arredondadas para 7,0 (sete); será considerado aprovado o discente
que tiver frequência ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de
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horas letivas e alcançar média semestral ou anual, em cada disciplina, igual ou
superior a 7,0 (sete).

O processo de recuperação deverá ser efetuado de três formar, a saber:
Reposição Online: Caso o estudante não alcance a média online deverá ser
reaberta as atividades online pelo prazo de 7 (sete) dias corridos para que o estudante
realize novamente a que obteve menor nota, sendo que o aluno poderá realizar apenas
uma atividade.

Avaliação de reposição (presencial): o aluno que não comparecer à avaliação
presencial da disciplina no seu polo ou obtiver nota inferior a 7 (sete) na avaliação regular
deverá fazer uma avaliação no caráter de reposição ou substituição àquela anteriormente
realizada. Essa avaliação será realizada conforme cronograma divulgado pela
coordenação. Será aprovado na disciplina o aluno que atingir média igual ou superior a 7
(sete) ao final da etapa de reposição.

Avaliação Final: O aluno que obtiver média inferior a 7 (sete) e igual ou superior
a 2 (dois) após avaliação de reposição, deverá submeter-se à avaliação final envolvendo
todo o programa da disciplina. Essa avaliação deverá acontecer, preferencialmente, ao
término de cada módulo.
Para o cálculo da média final deverá ser levado em consideração duas situações:
se o aluno não ficou de avaliação final, a média final será igual a média parcial. Caso o
aluno tenha ficado de avaliação final, a média final será calculada da seguinte forma:

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

3NRF + 2𝑀𝑃
5

ONDE:
MF – Média Final
NRF – Nota de recuperação Final
MP – Média Parcial
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Conforme Resolução nº 114/2019 será considerado aprovado o aluno que
obtiver a média final maior ou igual a 6 (seis). Ao final dessa etapa o aluno que não lograr
aprovação na avaliação final e não obtiver a pontuação mínima exigida para submeter-se
a esse processo, poderá prosseguir os estudos no módulo seguinte, desde que os casos
de reprovações não excedam a três componentes disciplinares no módulo cursado e
poderá recuperar a disciplina durante a etapa de Exame de Repercurso.

10 Infraestrutura

10.1 Instalações
A infraestrutura do Polo em Presidente Vargas consta com as seguintes instalações
e aparelhos, conforme especificado no quadro abaixo:
EQUIPAMENTOS
Terminal de trabalho composto por mesa+computador
Cadeiras diversas
Mesas estudo de grupo
Estantes duplas para livros
Estantes simples
Expositor de livros
Carrinho para transporte de materiais
Computadores uso dos usuários
Biblioteca com acervo fisico ou
virtual especifico e atualizado
Laboratório
de informática com programas específicos para o curso
Laboratório de Tradução, com cabines individuais
Sala de recursos audiovisuais

INSTALAÇÕES
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Sala para Coordenação/Tutoria
Sala de aula presencial
Biblioteca
Laboratórios informática

10.1.1 Polo de Apoio Presencial
Endereço: Travessa São Jorge s/n – próximo ao Hospital Municipal Carlos Vidal da
Silva.

10.2 Equipamentos
Equipamentos
Armário

02

Cadeiras

60

Mesa para Computador

01

Computador

01

Impressora

01

Scanner

01

Projetor Multimídia

01

11 Recursos
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11.1 Humanos

11.1.1 Corpo Docente
QUADRO DE DOCENTES

DOCENTE
ALEXANDRE PIRES
CARDOSO

ANTÔNIA DE CASTRO
ANDRADE

RT

FORMAÇÃO

DE

EDUCAÇÃO FÍSICA

DE

GRADUAÇÃO
EM HISTÓRIA

BÁRBARA CHAVES AGUIAR
BARBOSA

DE

ENGENHARIA
AMBIENTAL

CRISTIANE ITALIANO
CORDEIRO

DE

QUÍMICA

DANIEL FERNANDES
RODRIGUES BARROSO

DE

ENGENHARIA
AMBIENTAL

TITULAÇÃO
ESPECIALISTA
MESTRE

DOUTOR

MESTRE
MESTRE
MESTRE

DEJAILSON NASCIMENTO
PINHEIRO

DE

ELIUMAR SANTOS DE
ASSIS

DE

FRANCISCO DAS CHAGAS
FRAZÃO CPSTA FILHO

DE

FRANCISCO INALDO LIMA
LISBOA

DE

GEORGIANA OLIVEIRA
MAIA SOUSA

DE

LETRAS

IVEN NEYLLA FARIAS
VALE MENDES

DE

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

JOSÉ EDUARDO
BANDEIRA DE MELO
MARQUES FERREIRA

DE

JOSENILDE AZEVEDO
PINTO

DE

INFORMÁTICA
MATEMÁTICA
EDUCAÇÃO
ARTISTÍCA
EDUCAÇÃO
ARTISTÍCA/
LETRAS

GEOGRAFIA

PEDAGOGIA

MESTRE
MESTRE

MESTRE

ESPECIALISTA
DOUTOR

MESTRE

ESPECIALISTA
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KARINA HELENA MARTINS
MORAES
KATIUSCIA DA COSTA
PINHEIRO

DE

KEYLLIANE DE SOUSA
MARTINS

DE

CIÊNCIAS
SOCIAIS
LETRAS

DE

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

LILIANE BARBOSA
AMORIM
MARCELO HENRIQUE
MONIER ALVES JÚNIOR
MARCIELE DE CÁSSIA
LOPES FERREIRA
PABLO CRUZ SANTOS
PLÁCIDO DAS CHAGAS
SOARES SEGUNDO

DE

DE
DE

DE
DE

ADMINISTRAÇÃO

ESPECIALISTA

MESTRE

CIÊNCIAS
COMPUTAÇÃ
O
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
QUÍMICA

DOUTOR
MESTRE

ESPECIALISTA

MESTRADO

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

MESTRE

GEOGRAFIA

ESPECIALISTA

LETRAS

MESTRE

REGINALDO GARCÊS
SILVA
RITA DE CÁSSIA BASTOS
CIRQUEIRA

DE

ROMÁRIO SILVA BARROS

DE

CIÊNCIAS
SOCIAIS

TALIA GABRIELLE
SANTOS AZEVEDO

]DE

FILOSOFIA

DE

MESTRE

ESPECIALISTA

MESTRE

11.1.2 Corpo Técnico-administrativo

QUADRO DE TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS
NOME

FUNÇÃO
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CARLOS MAGNO LIMA
GALVÃO
DE
ENFERMAGEM
MARCIELE DE CÁSSIA
LOPES FERREIRA
HILDOMAR DOS SANTOS
PESSOA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICA EM CONTABILIDADE
TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

HORTÊNCIA DE SOUSA
VIEGAS

ASSISTENTE SOCIAL

JOABE SALES DE SOUZA

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

JOÃO BATISTA COELHO
MELO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

NATÁLIA BARROS GARCIA

ADMINISTRADORA

SAMIR JOSÉ LOPES
SOUZA

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

11.1.3 Corpo Técnico-pedagógico para atuar no suporte aos cursos

QUADRO DE TÉCNICOSPEDAGÓGICOS
FUNÇÃO
NOME
RITA DE CÁSSIA BASTOS
CIRQUEIRA
REGINALDO GARCÊS
SILVA
ROMÁRIO SILVA BARROS

SUPORTE PEDAGÓGICO
COORDENADOR ADJUNTO LOCAL

COORDENADOR ADJUNTO

LILIANE BARBOSA
AMORIM

COORDENADORA POLO/ CAMPUS ITAPECURU

JEANNE LOPES DIAS
PIRES

COORDENADORA DE POLO/PRESIDENTE VARGAS
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11.2 Didáticos
Os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas do curso serão compostos de material impressos e audiovisuais. Como
materiais impressos serão priorizados a utilização dos já elaborados para atendimento dos
cursos da rede e-TEC os quais estão disponibilizados na Plataforma PROEDU. Serão
utilizados também materiais criados especificamente para as disciplinas, como slides,
textos, vídeoaulas, spots, etc., com destaque para a importância de se possibilitar a
interatividade e aprendizagem de forma autônoma. Esses materiais, após elaborados pelos
campi, deverão ser encaminhados para o CERTEC para compor o Banco de
Compartilhamento de Materiais. A seleção e organização dos materiais para os
componentes curriculares será de responsabilidade do Professor Formador, o qual tem as
seguintes atribuições:

a) Planejar as aulas e atividades didáticas em conformidade com as orientações
estabelecidas pelo Coordenador de Curso;
b) Elaborar/selecionar os materiais didáticos, mídias e bibliografia de acordo com
as necessidades dos cursistas;
c) Gravar videoaulas referentes aos componentes curriculares;
d) Aplicar os recursos tecnológicos, os instrumentos de avaliação e a
metodologia no desenvolvimento do curso;
e) Realizar aulas presenciais conforme cronograma e demanda da disciplina;
f) Participar dos encontros de formação;
g) Orientar os professores mediadores quanto aos processos de ensino do
componente curricular;
h) Elaborar relatório de conclusão do componente curricular;
i) Acompanhar e corrigir as atividades do AVA nos prazos estabelecidos;
j) Desenvolver outras atividades designadas pelo Coordenador de Curso.
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9.

Certificados e Diplomas

O Campus Itapecuru-Mirim, cumprindo a legislação que trata da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, expedirá e registrará, os diplomas de Técnico em
Tradução e Interpretação em Libras para os estudantes que concluírem com êxito todos os
módulos e etapas formativas previstas na matriz curricular do curso e apresentarem o
certificado de conclusão do Ensino Médio.
Os certificados serão acompanhados por histórico escolar no qual constarão as
componentes curriculares definidas na organização curricular, nos termos em que prevê o
parágrafo quinto do Art. 38 da Resolução CNE/CEB Nº 06/2012.

Referências
BRASIL. Ministério de Educação. Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação
Básica. Resolução n°06 de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares
Nacional de para Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em<
http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao- externo/rest/lei/51/pdf.> Acesso em: 01/06/2021.

BRASIL. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei Nº
9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso
em: 25 mar. 2021.

BRASIL. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei No
5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971. Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus,
e

dá

outras

providências.

Disponível

em

http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/L5692.htm >. Acesso em: 09 maio. 2021.

Catálogo Nacional de Cursos, SETEC. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/cnct>
Acessado em: 20/05/2021.
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Plano de Desenvolvimento Institucional: 2014 – 2018/ Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Maranhão. - São Luís, 2014.

Resolução CONSUP/IFMA nº 014/2014 que aprova Normas Gerais para a Educação
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ANEXOS

Anexo I – Ementário

Módulo I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina:

Ambiente

virtual

de

aprendizagem e informática Básica
Módulo: I
Total de Horas: 45h
OBJETIVOS





Compreender os processos relativos ao processamento de dados, tendo
uma visão geral dofuncionamento do computador bem como dos sistemas
operacionais mais populares e os principais aplicativos utilizados na
produção de textos e planilhas.
Compreender o funcionamento básico da rede de computadores,
proporcionar noções de segurança da informação.
Ementa do Programa
Educação à distância. Ambiente virtual de aprendizagem. Evolução da

informática. Componentes de um sistema computacional. Componentes básicos de
hardware. Processadores eletrônicos de texto. Formatação e impressão de
documentos de texto. Planilhas eletrônicas. Formatação e impressão de planilhas
eletrônicas. Softwares para apresentações eletrônicas. Princípios da interatividade.
Bibliografia Básica
● CAPRON, H.L., JOHNSON, J.A. Introdução à Informática. São Paulo:
Pearson/Prentice Hall, 2004.
● MARILYN M.; ROBERTA B. & PFAFFENBERGER, B. Nosso Futuro e o
Computador. 3ª ed. Bookman, 2000.

● WHITE, R., Como Funciona o Computador, 8ª ed. Editora QUARK, 1998
Bibliografia Complementar
● ABRANET. Ambiente Brasileiro de Aprendizagem via Internet. Em aberto,
2003.
● ALMEIDA, M. E. B. de. Educação a distância na internet: abordagens e
contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Educação e
Pesquisa, São Paulo: USP, v. 29, n. 2, p.327- 340, 2003.
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● ALMEIDA, M. P. de. Curso de Formação de Tutores em EAD para
Atuação na Área de Gestão Educacional: Desenhos Curriculares. 2006.
Monografia (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal da Bahia,
2006.
● ALMEIDA, P.; GARBULHA, A.; ATTA, C. Modelo de design instrucional para
disciplinas de graduação na modalidade semipresencial: a experiência do
IESB. In: Congresso Internacional de Educação a Distância, 12., 2005.
Florianópolis. 2005. Disponível em:
<www.abed.org.br>. Acesso em: 19 out. 2005.

● ALVES, L. Um olhar pedagógico das interfaces do Moodle. In: ALVES, L.;
BARROS, D.; OKADA, A. (Org.). Moodle: estratégias pedagógicas e
estudos de caso. Salvador: Eduneb, 2009. p.185-201.Bibliografia Básica
● CAPRON, H.L., JOHNSON, J.A. Introdução à Informática. São Paulo:
Pearson/Prentice Hall, 2004.
● MARILYN M.; ROBERTA B. & PFAFFENBERGER, B. Nosso Futuro e o
Computador. 3ª ed. Bookman, 2000.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Língua Portuguesa I
Módulo: I

Interpretação de Libras
Total de Horas: 60h
OBJETIVO
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Reconhecer a importância da comunicação humana;



Reconhecer as diferentes formas de comunicação;



Diferenciar e usar corretamente a conotação e denotação;



Reconhecer e identificar as figuras de linguagem;



Reconhecer os aspectos fonéticos e fonológicos das palavras da Língua
Portuguesa;



Acentuar corretamente as palavras e reconhecer as regras de acentuação;



Usar corretamente os pronomes em construções textuais;



Identificar e flexionar corretamente os verbos.

Ementa do Programa

Processo de comunicação. Denotação e conotação. Figuras de
linguagem. Fonética e Fonologia. Acentuação gráfica. Ortografia. Morfologia.
Emprego de pronomes. Colocação pronominal. Verbos. Os erros e as confusões
mais comuns na língua.
Bibliografia Básica
● CUNHA, Celso. CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2001.
● MAIA, João Domingues. Português; volume único: livro do
professor.2 ed. São Paulo: Ática, 2005.
● SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em Textos. 2 ed. Ver. São Paulo:
Moderna, 2005.
Bibliografia Complementar
● CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática portuguesa. São
Paulo: nacional, 1984.
● COSCARELLI, C. V.; MITRE, D. Oficina de Leitura e Produção de Textos
(Livro do Aluno). Belo Horizonte: UFMG, 2007. v. 1.
● FERREIRA, M. Gramática: Aprender e Praticar. Edição Renovada. São
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Paulo: FTD, 2004.
● NICOLA, José de. Gramática da palavra, da frase, do texto. São Paulo:
Scpione, 2004.
● PERINI, Mário A. Para uma nova gramática do português. São Paulo,
Ática.1985.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Sujeito Surdo, Diferença,
Cultura e Identidade.

Interpretação de Libras

Módulo: I
Total de Horas: 45h
OBJETIVO



Compreender e aprofundar os conceitos sobre SUJEITO SURDO, CULTURA
SURDA E COMUNIDADE SURDA;



Diferenciar cultura e identidades surdas;



Reconhecer os direitos das pessoas surdas e as políticas públicas no Brasil
para este público.
Ementa do Programa

História da surdez. O sujeito surdo: família, aquisição de língua e
comunidade surda. Diferença, cultura e identidade surda. Os movimentos surdos
locais, nacionais e internacionais. Os direitos da pessoa surda.
Bibliografia Básica
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● SKLIAR, C. (Org). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre:
Mediação, 1998.
● STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda.
Florianópolis: Ed. da UFSC. 2008, 118p.

● THOMA, Adriana da Silva &LOPES, Maura Corcini. A Invenção da
Surdez: cultura, alteridade, identidades e diferença no campo da
educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004, 236p.
Bibliografia Complementar
● GESUELI, Z. M. (Org.). Cidadania, surdez e linguagem:
desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2007.
● MOURA, M. C. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio
de Janeiro: Revinter, 2000.
● PERLIN, G. O Lugar da Cultura Surda. In: THOMA, A. S; LOPES, M.
C. (Org.). A Invenção da Surdez: Cultura, alteridade, Identidade e
Diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul, EDUNISC,
2004.SILVA, I. R.; KAUCHAKJE
● PERLIN, G. T. T. Identidades surdas. In: SKLIAR, C. (Org.). A
surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora
Mediação, 1998.
● SILVA, O T. A Epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do
mundo de ontem e de hoje. São Paulo: CEDAS, 1986.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Libras I
Módulo: I

Interpretação de Libras
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Total de Horas: 75h
OBJETIVOS


Reconhecer a importância da Libras para a inclusão das pessoas surdas;



Usar adequadamente as expressões corporais e faciais como
elemento linguístico na Libras;



Conhecer o alfabeto e os numerais datilológicos;



Reconhecer e identificar os parâmetros fonológicos da Libras;



Conhecer o vocabulário básico da Língua Brasileira de Sinais.

Ementa do Programa

A importância da Língua Brasileira de Sinais para a inclusão. Expressão
corporal e facial como elemento linguístico. Parâmetros fonológicos da Libras.
Datilologia (alfabeto manual). Introdução às práticas de compreensão e produção
em LIBRAS através do uso de estruturas e funções comunicativas elementares.
Bibliografia Básica
● GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e
preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda.
Editora Parábola Editorial, São Paulo, agosto.
● QUADROS, Ronice Müller de (org.). Estudos surdos I /[Petrópolis, RJ]:
Arara
Azul,
2006.
Disponível
em:
<www.editora-araraazul.com.brHYPERLINK "http://www.editora-arara- azul.com.br/">
● QUADROS, Ronice Muller e PIMENTA, Nelson. Curso de LIBRAS 1:
iniciante.1. ed. Rio de Janeiro : LSB Vídeo, 2006.
Bibliografia Complementar
● CAPOVILLA, Fernando César – RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – LIBRAS.São Paulo: EDUSP /
Imprensa Oficial, 2001.
● PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de Libras 1. Rio
de Janeiro: LSB Vídeo, 2006.
● QUADROS, Ronice Muller e PIMENTA, Nelson. Curso de LIBRAS 2:
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básico.1. ed. Rio de Janeiro : LSB Vídeo, 2009.
● RIBEIRO,
M.C.M.A.
(Org.).
Brasileira de
Sinais. Montes
2012.

Língua
Claros: Unimontes,

● QUADROS, Ronice Müller de, KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de
sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
● WILCOX , S; WILCOX, P.P. Aprender a Ver. Tradução de Tarcísio de
Arantes Leite. Editora Arara Azul. Disponível em: <www.editora-araraazul.com.brHYPERLINK "http://www.editora-arara-azul.com.br/">
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina: Linguística da Língua de
Sinais I
Módulo: I
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS



Analisar os aspectos referentes à aquisição da linguagem humana;



Compreender as diferenças linguísticas entre Libras e Língua Portuguesa;



Aplicar os conhecimentos à prática da tradução e interpretação.

Ementa do Programa
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Aspectos referentes à aquisição da linguagem. Estudo e análise
contrastiva entre a Libras e o Português de elementos relevantes para a tradução e
interpretação.
Bibliografia Básica
● Felipe, T.A. Introdução à Gramática da LIBRAS. In: Educação Especial,
vol.III. Série Atualidades Pedagógicas, 4. Brasil, SEESP, MEC, 1997.
● QUADROS, Ronice Muller &VANCONCELLOS, Maria Lúcia Barbosa de.
Questões teóricas das pesquisas em Língua de Sinais. Editora Arara
Azul, Rio de Janeiro, RJ. 397p. Disponível
para
download
emhttp://editora-araraazul.com.br/ebooks/catalogo/completo_port.pdf.
● Quadros, R.M. Aquisição da Linguagem. In: Educação de Surdos a
aquisição de linguagem. Ed.Artes Médicas, 1997.

Bibliografia Complementar
● MIOTO, Carlos. Novo Manual de Sintaxe. Florianópolis. Editora Insular. 2ª
Ed. 2005, 280p.
● QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da
Linguagem. Porto Alegre/RS. Artes Médicas. 1997.
● QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Editora Artmed, 2004.
● KARNOPP, L.B. Aquisição fonológica nas línguas de sinais. In: Letras Hoje.
PUCRS, n 1. Porto Alegre, Edipucrs, 1997.
● KARNOPP, L.B. Produções do Período Pré-linguístico. In: Atualidades da
educação bilíngüe para surdos. Vol. 2. Carlos Skliar (org). Ed. 1999
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Prática de Formação e
Articulação I

Interpretação de Libras

Módulo: I
Total de Horas: 15h
OBJETIVO



Analisar os aspectos referentes à aquisição da linguagem humana;




Compreender as diferenças linguísticas entre Libras e Língua Portuguesa;
Aplicar os conhecimentos à prática da tradução e interpretação.
Ementa do Programa

A

disciplina

abordará

temas

atuais

relacionados

à

Libras,

tradução/interpretação, inclusão e educação de surdos, além da postura ética a ser
adotada por esse profissional. Terá como objetivo organizar atividades práticas que
poderão ser apresentadas para toda a comunidade ou para um público específico,
finalizando as discussões e aprendizagem do módulo.
Bibliografia Básica

Textos variados, atuais, voltados para situações cotidianas da profissão.
O professor da disciplina deverá organizar uma atividade ao final da disciplina, de
forma a envolver todas as demais disciplinas do módulo.
Bibliografia Complementar
● MATIAS, Marlene. Organização de Eventos. Procedimento e
técnicas. São Paulo, Manole. 2003.
● ZITTA, Carmem. Organização de Eventos: da ideia à realidade. Editora
Senac/ DF.

Módulo II
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Curso: Técnico

Disciplina: Língua Portuguesa II

em Tradução e

Módulo: II

Interpretação de Libras
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS


Compreender os conceitos de oralidade, comunicação de linguagem;



Interpretar e produzir corretamente textos de diversos gêneros;



Produzir textos coerentes de coesos, respeitando as regras da Língua
Portuguesa;



Compreender a estrutura de textos argumentativos;



Corrigir vícios de linguagem;



Analisar sintaticamente orações diversas;




Diferenciar e classificar corretamente os elementos da oração;
Pontuar corretamente produções textuais.
Ementa do Programa

Oralidade, comunicação e linguagem. Expressão corporal, oral e escrita.
Ruídos na comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos. Argumentação
e persuasão. Vícios de linguagem. Coerência textual. Sintaxe: termos da oração.
Pontuação. Esquema, resumo, resenhas, ensaios e relatos.
Bibliografia Básica
● CUNHA, Celso.
CINTRA, Luís
F.
Lindley.
Nova
gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira,2001.
● FIORIN. J. Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto
leitura e redação. São Paulo: Ática, 2003.
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● SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em Textos. 2 ed. Ver. São Paulo:
Moderna, 2005.

Bibliografia Complementar
● CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática portuguesa. São
Paulo: Nacional, 1984.
● MAIA, João Domingues, Português: volume único: livro do professor. 2 ed.
São Paulo: Ática,2005.
● NICOLA, José de. Gramática de palavra, da frase, do texto. . São Paulo:
Scpione, 2004.
● PÉCORA, A.Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes,1999.
● PERINI, Mário A. Para uma nova gramática do português. São Paulo,
Ática.1985.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Libras II
Módulo: II

Interpretação de Libras
Total de Horas: 75h
OBEJTIVOS


Usar corretamente a língua brasileira de sinais em situações de
comunicação básica, respeitando as regras da língua e evitando o
português sinalizado;
 Formular sentenças curtas em Libras;
Aprimorar o uso das expressões faciais e corporais no momento da comunicação
em Libras, entendendo sua importância gramaticais e sintática.
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Ementa do Programa

Língua Brasileira de Sinais em situações de comunicação elementar
capaz de compreender sentenças curtas e expressões de uso frequente
relacionadas com assuntos de prioridade imediata. Uso de expressões faciais
gramaticais e afetivas.
Bibliografia Básica
● CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico
Ilustrado Trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
● QUADROS, Ronice Muller e PIMENTA, Nelson. Curso de LIBRAS 2:
básico.1. ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.
● FELIPE, Tania A. Libras em contexto: Curso básico. Rio de Janeiro:
WalPrint Gráfica e Editora.
Bibliografia Complementar
● BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro,1995
● CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Ed.). Enciclopédia da Língua
de Sinais Brasileira. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004
● FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico.
Brasília Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de
Educação Especial, 2001.
● FERNANDES, Eulália. Linguagem e surdez. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
● POKER, Rosimar Bortolini. Troca simbólica e desenvolvimento
cognitivo em crianças surdas: uma proposta de intervenção
educacional. UNESP, 2001. 363p. Tese de Doutorado.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Linguística das Línguas de
Sinais II

Interpretação de Libras

Módulo: II
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS



Dominar as configurações de mãos existentes;



Compreender a história e os primórdios dos estudos linguísticos das
línguas de sinais;



Identificar os aspectos fonológicos de sinais da Libras;



Reconhecer os constituintes morfológicos da Libras;



Conhecer a organização sintática da Libras e formular sentenças
corretamente respeitando esta organização;



Conhecer os aspectos semânticos da Libras;



Reconhecer e usar corretamente os classificadores da Libras;



Saber usar as noções de tempo nas sentenças em Libras;




Reconhecer e usar corretamente os verbos na Libras;
Usar corretamente a organização espacial de objetos, pessoas e cidades na
Libras.
Ementa do Programa

Domínio das Configurações de mãos. Origem dos Estudos Linguísticos
das Língua de Sinais. A Fonologia da Libras. A Morfologia da Libras. A Sintaxe da
Libras. A Semântica da Libras. Uso dos diferentes tipos de classificadores na Libras.
Uso do tempo na Libras. Estudo de vocabulários. Tipos Verbos em Libras.
Localização espacial topográfica.
Bibliografia Básica
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● QUADROS, Ronice Müller de; STUMPF, Marianne Rossi (organizadoras).
Estudos Surdos IV. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2009.

● QUADROS, Ronice Müller de (organizadora). Estudos Surdos III.
Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2008.
● QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: ArtMed, 2004.
Bibliografia Complementar
● BERNARDINO, Elidéa Lúcia. Absurdo ou lógica?: A produção
lingüística do surdo. Belo Horizonte: Editora Profetizando Vida, 2000
● BIDERMAN, M. T. Teoria Linguística. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
● SAUSSURE, F. de. Curso de linguística geral. 16ª ed. São Paulo:
Cultrix, 1991 SACKS, Oliver. Vendo vozes. Uma jornada pelo
mundo dos surdos. Rio de Janeiro: Imago, 1990
● STROBEL, K. L. & FERNANDES, S. Aspectos Linguísticos da Libras.
● Curitiba:
SEED/SUED/DEE,
1998.
Disponível
em:
<http://www8.pr.gov.br/portals/portal/institucional/dee/aspectos_ ling.pdf>.
Acesso em: 01 março. 10)
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina: Fundamentos da Tradução
Interpretação da Língua de Sinais I

e

Módulo: II
Total de Horas: 45h
OBJETIVOS



Conceituar e diferenciar a tradução e a interpretação;
51



Aprofundar-se nas teorias da tradução e interpretação;




Conhecer e saber usar o sistema de transcrição em Libras;
Usar corretamente as técnicas de tradução e interpretação

de

Português/Libras- Libras/Português.
Ementa do Programa

Teoria de tradução e interpretação. Sistema de transcrição. Técnicas de
tradução de português/libras – Libras/ Português.
Bibliografia Básica
● AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradução: servidões e autonomia
do tradutor. Campinas: Unicamp, 1993.
● PAGANO, Adriana; ALVES, Fábio; MAGALHÃES, Célia. Traduzir com
autonomia: estratégias para o tradutor em formação. São Paulo:
Editora Contexto, 2000.
● QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e intérprete de língua
brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC/SEESP, 2001.

Bibliografia Complementar
● ARROJO, Rosemary. Oficina de Tradução: A teoria na prática.
São Paulo: Ática, 1999.
● PEREIRA, M. C. P.; RUSSO, A. Tradução e Interpretação de
Língua de Sinais: técnicas e dinâmicas para cursos. São Paulo:
Cultura Surda, 2008. v. 1.
● QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker.
Língua de Sinais Brasileira. Estudos Linguísticos. Porto
Alegre, Artmed 2004.
● RICOER, P. Interpretação e ideologias. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1988.
● SOUZA, V. C. de; VIEIRA, R. Uma Proposta para Tradução
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Automática entre Libras e Português no Sign WebMessage.
Disponível em:
<http://www.exatec.unisinos.br/~vinicius/TIL2006_revised.pdf>. Acesso em: 22 nov.
2008.
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Curso: Técnico em

Disciplina: Escrita de Sinais

Tradução e Interpretação de Libras

Módulo: II

Total de Horas: 60h
OBJETIVOS


Compreender os processos linguísticos existentes na prática da tradução e
interpretação entre duas línguas, assim como usar os conhecimentos adquiridos
na sinalização sem que ocorra a perda de informações relevantes.
Ementa do Programa
Estudos sobre processo de aprendizagem da leitura e escrita de sinais.

Relação de comparação entre códigos escritos e a escrita de sinais. Produção de textos
escritos em língua de sinais.

Bibliografia Básica
● ESTELITA, M. Elis. Escrita das Línguas de Sinais. Petrópolis: Arara Azul,
2007.
● DIC_BRAZIL_SW. Dicionário com sinais Libras escritos em SignWriting.
Disponível
em:
http://dicionariolibras.com.br/website/download.asp?cod=124&idi=1&moe=
6&id
_categoria=155# SUTTON,
Valerie.
SignWriting:
manual.
Disponível em: <www.signwriting.org>.
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● MARQUES, Augusto; NEVES, Sylvia Lia G. SignWriting - Escrita de
Sinais. O que se deve
aprender
primeiro.
Disponível
em:
http://dicionariolibras.com.br/website/download.asp?cod=124&idi=1&moe=6
&id
_categoria=155#
Bibliografia Complementar

● BRIEN, D. Dictionary of British Sign Language/English. London:
Fabr and Faber, 1992.
● GIORDANI, L F. "Quero escrever o que está escrito nas ruas":
representações culturais da escrita de jovens e adultos surdos. Tese de
Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003.
● ONG, V. Oralidade e cultura escrita: a tecnologizacao da palavra. Trad. Enid
Abreu Dobránsky. Campinas: São Paulo, 1998.
● STOKOE, W.; CASTERLINE, D., CRONEBERG, C. A dicitioary of American
Sign Language linguistic principles. Washington, Gallaudet, 1965.
● SUTTON, V. SignWriting: Manual. [online]. Disponível em:
<www.signwrting.org>. Acesso em: 2 out. 1996.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Prática de Formação e Articulação II
Módulo: II

Interpretação de Libras
Total de Horas: 15h
OBJETIVO
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Analisar os aspectos referentes à aquisição da linguagem humana;




Compreender as diferenças linguísticas entre Libras e Língua Portuguesa;
Aplicar os conhecimentos à prática da tradução e interpretação.
Ementa do Programa
A atuação do tradutor e intérprete de Libras em situações cotidianas.

Código de conduta do tradutor/intérprete de Libras. Posturas e decisões na tradução
e no ato interpretativo. Vivências e simulações de situações de interpretação de
língua de sinais.
Bibliografia Básica

● GESSER, Andrei. O ouvinte e a surdez: Sobre ensinar e aprender Libras
1ª edição. São Paulo: Parábola Editatorial, 2012.
● LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Interprete de Libras: em atuação
na educação infantil e no ensino fundamental. 1ª ed. Porto Alegre:
Mediação/ FAPESP,2009
● MILTON, John. Tradução – Teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Martins
Editora, 2011.
Bibliografia Complementar

● ZITTA, Carmem. Organização de Eventos: da ideia à realidade. Editora
Senac/ DF.
● MATIAS, Marlene. Organização de Eventos. Procedimento e técnicas.
São Paulo, Manole. 2003.

Módulo III
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Curso: Técnico

Disciplina: Língua Portuguesa III

em Tradução e

Módulo: III

Interpretação de Libras
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS


Ler, compreender e interpretar e produzir textos de diversos gêneros;



Usar corretamente os elementos de coesão textual;



Compreender as relações de concordância e regência verbal e nominal.



Usar corretamente a crase;



Conhecer e escrever textos dos gêneros acadêmicos.

Ementa do Programa

Leitura,

interpretação

e

produção

de

textos.

Coesão

textual.

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Escrita de
gêneros acadêmicos.
Bibliografia Básica

● CEREJA, William Robero; MAGALHÃES Thereza Cochar. Português
Linguagens: Literatura, produção de texto e gramática. São Paulo:
Atual, 2006.
● FÁVERO. L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1998.
● PASCHOALIN; SPADOTO. Gramática: teoria e exercícios. São Paulo:
FTD, 1996.
Bibliografia Complementar
● BELTRÃO. Odacir. & Mariusa. Correspondência: linguagem &
comunicação: oficial, comercial, bancária, particular. São Paulo: Atlas,
2005.
● C. HARANTES, Helena Aparecida et. al. Os degraus da produção
textual.EDUSC, 2003
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● KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 2. ed.
São Paulo: Cortez, 2003.
● LOPES, Glaucia; PORRUA, Regiane Pinheiro
Portuguesa I. Instituto Federal do Paraná, 2010.

Dionísio.

Língua

● MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar
gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
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Curso: Técnico

Disciplina: Libras III

em Tradução e

Módulo: III

Interpretação de Libras
Total de Horas: 75h
OBJETIVO


Ampliar o vocabulário da Libras;



Usar corretamente os elementos da linguagem padrão no momento da
tradução/interpretação de Libras/Língua Portuguesa;




Usar corretamente o espaço durante a sinalização;
Identificar os classificadores e perceber sua funcionalidade na língua de
sinais.
Ementa do Programa
Língua Brasileira de Sinais em situações de comunicação independente

capaz de compreender os pontos essenciais quando a linguagem padrão utilizada
é clara, tratando-se de aspectos familiares. O uso do espaço nos níveis de análise
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da língua de sinais, bem como o uso dos classificadores: tipos de classificadores,
suas restrições e funções nas línguas de sinais.

Bibliografia Básica

● FELIPE, Tania. Libras em Contexto. 8ª Ed. MEC, Brasília, 2007. Disponível
em: http://www.librasemcontexto.org/.
● QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Editora Artmed, 2004, 221p
● RIBEIRO, Maria Clara Maciel de Araújo (org.). Língua Brasileira de SinaisLibras. Montes Claros: Unimontes, 2012.
Bibliografia Complementar
● BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1995.
● CAPOVILLA, Fernando César – RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue – LIBRAS. São Paulo: EDUSP /
Imprensa Oficial, 2001.
● CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Ed.). Enciclopédia da Língua de
Sinais Brasileira. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004.
● FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico.
Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação
Especial, 2001.
● PIMENTA, N. Curso de Língua de Sinais, vol. 2. Rio de Janeiro: LSB
Vídeo, 2007. 1 DVD.
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Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Literatura Visual
Módulo: III

Interpretação de Libras
Total de Horas: 45h
Ementa do Programa

Diferentes tipos de produção literária em sinais: estórias visualizadas, o
conto, as piadas, as poesias. As diferentes etapas utilizadas pelo contador de
estórias para crianças surdas. Exploração visual e espacial das diferentes
narrativas. As narrativas surdas: redescoberta da criação literária surda.
Bibliografia Básica

● ARNHEIM, R. Arte e percepção visual. São Paulo: Pioneira/EDUSP,
1980.
● HESSEL, Carolina; ROSA, Fabiano; KARNOPP, L. B. Cinderela
Surda. Canoas: ULBRA, 2003.
● HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto
de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000.
Bibliografia Complementar
● BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane; SALES, Heloisa M. Artes
visuais da exposição à sala de aula. São Paulo: EDUSP, 2005.
● LOWENFELD, V.;
BRITTAIN,
Desenvolvimento
da
criadora. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

W.L.
capacidade

● ROSA, Fabiano; KARNOPP, Lodenir. Adão e Eva. Ilustrações de
Maristela Alano. Canoas: ULBRA, 2005.
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● . Patinho Surdo. Ilustrações de Maristela Alano. Canoas: ULBRA, 2005.
● SILVEIRA, Carolina Hessel; ROSA, Fabiano; KARNOPP, L. B. Rapunzel
Surda. Canoas: ULBRA, 2003. p. 36.
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina: Fundamentos da Tradução
e Interpretação da Língua de Sinais II
Módulo: III
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS



Diferenciar as formas de atuação do intérprete de Libras;




Conhecer o código de ética do intérprete da língua de sinais;
Ampliar o vocabulário de sinais escolares e do âmbito da educação.
Ementa do Programa

A atuação do tradutor e intérprete de Libras em diferentes situações.
Mediação linguística e cultural em interações comunicativas. O papel do intérprete
de língua de sinais na sala de aula e uma postura ética. A representação do
“intérprete-pedagógico” na educação de surdos.
Bibliografia Básica

● GÓES, M. C. R. de (Org.). Surdez: Processo Educativos e
Subjetividade. São Paulo:Editora Lovise, 2000. p. 51-84.
● . O intérprete educacional de língua de sinais no ensino fundamental:
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refletindo sobre limites e possibilidades In: LODI, A. C. E. et al.
Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. p. 120-128.
● O’DONNELL, K. Valores Humanos no Trabalho: a parede para prática.
São Paulo. Editora Gente: 2006.
Bibliografia Complementar
● AUBERT, F. H. As (In)Fidelidades da Tradução: servidões e autonomia
do tradutor. Campinas: Unicamp, 1993.
● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial.
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002.
● PEREIRA, M. C. P.; RUSSO, A. Tradução e Interpretação de
Língua de Sinais: técnicas e dinâmicas para cursos. São Paulo:
Cultura Surda, 2008. v. 1.
● QUADROS, R. M. O tradutor e Intérprete de língua brasileira de sinais
e língua portuguesa. Brasília: MEC; SEESP, 2002.
● RICOER, P. Interpretação e ideologias. 3. ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1988.
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina: Tradução e Interpretação comunitária e
em eventos
Módulo: III
Total de Horas: 60h

OBJETIVOS
61



Compreender a importância da interpretação comunitária em igrejas,
parques, eventos da cidade, entre outros lugares;



Perceber a importância das interações dos surdos com a comunidade;




Praticar exemplos de interpretação em localidades distintas;
Compreender as implicações e condições necessárias para interpretação
simultânea em eventos.

Ementa do Programa

Interpretação comunitária. Atuação do Intérprete de Libras em interações
face a face. Teoria e Prática de interpretação na área da saúde, turismo, informação,
área jurídica e em visitação. Sentido e significado do léxico nesses contextos.
Estudos das implicações e condições necessárias à interpretação simultânea em
eventos.
Bibliografia Básica

● METZGER, Melanie. Os destaques das pesquisas sobre interpretação de
lín- gua de sinais no contexto acadêmico da interpretação comunitária.
Cadernos de Tradução, [S.l.], v. 2, n. 26, p. 13-61, out. 2010. ISSN 21757968. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/21757968.2010v2n26p13>. Acesso em: 07 Dez. 2014.

● PAGURA, Reynaldo. A interpretação de conferências: interfaces com
a tra- dução escrita e implicações para a formação de intérpretes e
tradutores. DEL- TA, São Paulo,
v.
19, n. spe, 2003 .
Available
from<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010244502003000300013&lng=en&nrm=iso>. access on 07 Dec. 2014.
● ORIGUELA, D. A. Interpretação Comunitária, Direitos Humanos e
Assistência Social: proposta de política pública no contexto brasileiro.
TradTerm, São Paulo, v. 23, Setembro/2014, p. 225-240. Acesso em 07
dez 214. Disponível em:
<www.revistas.usp.br/tradterm/article/download/85578/88366>.
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Bibliografia Complementar
Artigos recentemente publicados em simpósios e congressos e que abordem a
temática.

Módulo IV

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Curso: Técnico
em Tradução e

Disciplina: Libras IV
Módulo: IV

Interpretação de Libras
Total de Horas: 75h
OBJETIVOS


Descrever objetos minuciosamente sem perder detalhes importantes;



Explorar o espaço de sinalização corretamente;




Aumentar o vocabulário de Libras em um nível mais avançado;
Praticar técnicas de tradução e interpretação.
Ementa do Programa

Descrição visual (técnicas e habilidades). Explorando o espaço de
sinalização do ponto de vista linguístico e topográfico. Aprofundamento das
estruturas da língua, enriquecimento do léxico e aperfeiçoamento da compreensão
e produção em nível avançado. Atividades de prática como componente curricular
ou atividades aplicadas à tradução e interpretação.
Bibliografia Básica
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● FELIPE, Tania. Libras em Contexto. 8ª Ed. MEC, Brasília, 2007.
Disponível em: http://www.librasemcontexto.org/
● QUADROS, Ronice Müller de; STUMPF, Marianne Rossi Stumpf (Org.).
Estudos Surdos IV. Rio de Janeiro: Arara azul, 2009.

● QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Editora Artmed, 2004, 221p

Bibliografia Complementar

● BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro,1995.
● CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico
Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
● GAUTO, Paulo Roberto (et. al). Caderno Pedagógico I Curso de Libras.
Santa Catarina: Cefet/SC Unidade São José, 2007
● INES (org.) LIBRAS Dicionário da Língua Brasileira de Sinais versão
2.1
–
web
–
2008.
Disponível
em:
<
http://www.acessobrasil.org.br/libras/#>
● QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de
sinais brasileira: estudos linguísticos. Editora Artmed, 2004, 221p
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Curso: Técnico
em Tradução e
Interpretação de Libras

Disciplina:

Políticas

Públicas

e

Educação Bilíngue
Módulo: IV
64

Total de Horas: 45h
OBJETIVOS


Conhecer a história da Educação dos Surdos no Brasil;



Conhecer documentos que garantem a inclusão social e educacional no
Brasil e no mundo;



Inteirar-se das metodologias para o atendimento educacional
especializado (AEE) para o aluno surdo;



Conhecer as diferentes propostas de educação bilíngue no Brasil e mundo.
Ementa do Programa

História da Educação de Surdos no Brasil. Políticas públicas de (ex)inclusão sociais
e educacionais. O atendimento educacional especializado para o aluno surdo.
Visão crítica da relação da educação dos surdos com a educação especial. A
proposta da educação bilíngue no contexto educacional.
Bibliografia Básica

● Lima, Maria do Socorro Correia. Surdez, Bilinguismo e inclusão:
entre o pretendido e o feito. 2004. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000340267>
Acesso em: 06/11/2013.

● PRIETO, Rosângela Gavioli. Atendimento escolar de alunos com
necessidades educacionais especiais: um olhar sobre as políticas
públicas de educação no Brasil.
● MANTOAN, Maria Teresa Egler; PRIETO, Rosângela Gavioli; ARANTES,
Valéria Amorim (orgs). Inclusão Escolar. São Paulo: Summus, 2006.
p.31-69. (Pontos e Contrapontos).

● SKLIAR, C. (Org.) Educação & exclusão: abordagens sócioantropológicas em educação especial. Porto Alegre: Editora Mediação.
1997.
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Bibliografia Complementar
● BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.
Brasília: MEC/SEESP, 2007.
● LACERDA, Cristina B. F. Os processos dialógicos entre aluno surdo
e educador ouvinte: examinando a construção de conhecimentos.
Campina: UNICAMP, 1996. Tese. Mímeo.
● LORENZETTI, M. L. A inclusão do aluno surdo no ensino regular: a voz
das professoras. Revista
Espaço.
São
Paulo:
2006.
Disponível
em:
http://www.ines.org.br/paginas/revista/espaco18/Atualidade01.pdf.
Acesso em 13 de mai. de 2014.
● MACHADO, Paulo Cesar. A política de integração/inclusão e
a aprendizagem dos surdos: um olhar do egresso surdo sobre a escola
regular. Florianópolis: UFSC, 2008.
● MAHER, Teresa Machado. Do casulo ao movimento: a suspensão das
certe- zas na educação bilíngue e intercultural. In: CAVALCANTI, M.;
BORTONI- RICARDO, S. (orgs.) Transculturalidade, linguagem e
educação. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2007
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Curso: Técnico em Tradução Disciplina: Português como L2 para surdos
e Interpretação de Libras

Módulo: IV
Total de Horas: 60h
OBJETIVOS



Conhecer metodologias de ensino da Língua Portuguesa como segunda
língua na modalidade escrita;



Elaborar propostas de ensino de Português para surdos como segunda
língua;
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Compreender o processo de aprendizagem da pessoa surda de uma língua
oral;



Analisar a história do Ensino de Português para surdos no Brasil,
considerando as experiências realizadas nos diferentes níveis de ensino.
Ementa do Programa

O processo de aquisição da língua portuguesa por sujeitos surdos.
Direitos linguísticos assegurados pelo Decreto 5626/2005. Relação entre língua de
sinais e da língua portuguesa escrita. Estratégias e práticas de ensino de português
na sala de aula inclusiva. A escrita dos surdos.
Bibliografia Básica

● QUADROS, R. M. de; SCHMIEDT, Magali L. P. Ideias para ensinar
português para alunos surdos. Brasília, MEC/SEESP, 2006.
● SALLES, H. M. M. L., FAULSTICH, E., CARVALHO, O. L., RAMOS, A. A.
L.Ensino de Língua Portuguesa para surdos: Caminhos para a Prática
Pedagógica.
● Ministério da Educação-Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC,
SEESP, 2004. SALLES, H.M.L. Ensino de Língua Portuguesa para
Surdos: caminhos para prática pedagógica. Ministério da EducaçãoSecretaria de Educação Especial Brasília: MEC, SEESP, 2007
Bibliografia Complementar

● CAVALCANTI, Marilda C.. Estudos sobre educação bilíngue e
escolarização em contextos de minorias lingüisticas no Brasil. DELTA ,
São Paulo , v. 15, n. spe, 1999. Acesso em 01 jun. 2014. Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010244501999000300015&script=sci_arttext
● GONÇALVES, Alisson Gomes; RIBEIRO, Maria Clara Maciel de Araújo.
Sobre o ensino de língua portuguesa e de Libras na escola inclusiva: a
perspectiva dos alunos surdos envolvidos. Revista Educere et Educare
(Unioeste). Cascavel, vol. 7 nº 14 jul./dez 2012. p. 69-82.
● LACERDA, Cristina B. F. Os processos dialógicos entre aluno surdo
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e educador ouvinte: examinando a construção de conhecimentos.
Campina: UNICAMP, 1996. Tese. Mímeo.
● SKLIAR, C.(org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto
Alegre: Mediação, 1999.

● . Un análisis preliminar de las variables que intervienen en el proyecto
de educación bilíngüe para los sordos. Porto Alegre: UFRGS, 1997.
Mimeo
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Curso: Técnico em Tradução Disciplina: Tradução e interpretação na área
e Interpretação de Libras

educacional
Módulo: IV
Total de Horas: 60h

OBJETIVOS


Reconhecer a importância do intérprete educacional em escolas e
universidades;



Ampliar o vocabulário;




Conhecer o código de ética do profissional tradutor /interprete de Libras;
Conhecer meios e processos linguísticos para interpretar qualquer disciplina
em sala de aula.
Ementa do Programa
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Discussão do processo de tradução e interpretação no meio educacional.
Questões intra e inter linguísticas e culturais no meio educacional.
Bibliografia Básica

● ALVES, Fábio; MAGALHÃES, Célia; PAGANO, Adriana. Traduzir com
autonomia. Estratégias para o tradutor em formação. Rio de Janeiro:
Editora contexto 2000.
● LACERDA, Cristina B. F. de. Intérprete de libras: em atuação na
educação infantil e no ensino fundamental. 2.ed. Porto Alegre:
Mediação, 2010.
● LEITE, Emeli Marques Costa. Os papéis do intérprete de libras na
sala de aula inclusiva. Petrópolis:
Arara
azul,
2005.
Disponível
em:
<http:/www.editora-araraazul.com.br/pdf/livro3/pdf>.
Bibliografia Complementar
● BASSNETT, Susan. Estudos de Tradução. Trad. Vivina de Campos
Figuere- do, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
● HURTADO ALBIR, Amparo. A Aquisição da Competência Tradutória:
aspectos teóricos e didáticos. In: PAGANO, Adriana; MAGALHÃES,
Célia; ALVES, Fábio (orgs.). Competência em Tradução: cognição e
discurso. Belo Horizonte: Edi- tora UFMG, 2005.
● GÓES, Adriana Ramos Silva. Desmistificando a Atuação do
Intérprete de LIBRAS na Inclusão. Revista Virtual de Cultura Surda
e Diversidade. Acesso em 07 dez. 2014. Disponível em:
<http://editora-arara- azul.com.br/novoeaa/revista/?p=946>

● SOUSA, Danielle Vanessa Costa. O Tradutor / Intérprete de Libras no
Contexto Educacional: Desafios Linguísticos no Processo Tradutório.
Revista Virtual de Cultura Surda e Diversidade. Acesso em 07 dez.
2014.
Disponível
em:
<
http://editora-araraazul.com.br/novoeaa/revista/?p=656>
● QUADROS, Ronice Müller de.
O tradutor e intérprete de
línguabrasileira de sinais e língua portuguesa. Secretaria de Educação
Especial; Brasília: MEC; SEESP, 2007.
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Curso: Técnico em Tradução Disciplina:
e Interpretação de Libras

Interpretação

Mediada

por

Tecnologias
Módulo: IV
Total de Horas: 45h
OBJETIVOS



Conhecer as contribuições que as TICS tem agregado aos profissionais
Tradutores/Interpretes de Libras;



Apresentação de plataformas e outras recursos que colaborem para que p
trabalho dos profissionais Tradutores/Interpretes de Libras para que seu
trabalho seja realizado de forma satisfatória.
Ementa do Programa

Noções da produção de significados em textos multisemióticos. Recursos
tecnológicos: opções e efeitos. Sobreposição de canais na interpretação simultânea
de textos multisemióticos. Uso da imagem e direitos autorais da co- autoria na web
e TV. Tecnologias assistivas para surdos.
Bibliografia Básica

● VIEIRA, Josênia Antunes et all. Reflexões sobre a língua portuguesa:
uma abordagem multimodal. Petrópolis: Vozes, 2007.
● BURGOS, Maria Del Pilar Lara. Técnicas de Interpretación de Lengua
de Signos. Barcelona CNSE 2º ed. 2004.
● MERTZANI, M. Reflexões sobre a língua de sinais e a cultura surda em
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ambientes de comunicação mediada por computador (CMC):
explorações e considerações iniciais. In: QUADROS, R. M.;
VASCONCELLOS, M. L. B. (Org.). Questões teóricas das pesquisas
em línguas de sinais. Petrópolis: Arara Azul, 2008, p. 367-380.
Disponível em:
<http://editora-araraazul.com.br/ebooks/catalogo/completo_port.pdf>
Bibliografia Complementar

● HARRIS, Watts. On Camera: O Curso de Produção de Filme e Vídeo da
BBC. Ed. Summus,1990.
● KRIEGER, Maria da Graça. FINATTO, Maria José Bocorny.
Introdução à ter- minologia: teoria e prática. São Paulo:
Contexto, 2004.
● LEMOS, A. Cibercultura e mobilidade: a era da conexão. Razón y Palabra,
2004. Acesso em 07 dez. 2014. Disponível em:
<https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/alemos.html>

● MITTMANN, Solange. Notas do tradutor e processo tradutório:
análise e reflexão sob uma perspectiva discursiva. Porto Alegre: Editora
da Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2003. 183 pp.
● TAVARES, Cristina do Amaral; OLIVEIRA, Ana Paula Pires. Libras
no ensino de inglês mediado pelas novas tecnologias: desafios
e possibilidade.
Acesso em 07 dez. 2014. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbla/v14n4/v14n4a12.pdf>
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