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Ementa
Processos cognitivos e linguísticos. Organização cerebral no uso da
linguagem. Parâmetros e propriedades constitutivas das línguas de sinais.
Tópicos de linguística aplicados à língua de sinais. Status da língua de sinais
no Brasil; organização linguística da LIBRAS e seus elementos linguísticos.

Objetivos
Geral: Situar os estudos das línguas de sinais no campo dos estudos
linguísticos.
Específicos:
 Desconstruir os mitos estabelecidos socialmente com relação às
línguas de sinais
 Discutir sobre os estudos das línguas de sinais relacionados com a
linguagem e o cérebro.
 Analisar as propriedades das línguas humanas e sua relação com as
línguas de sinais.
 Analisar os elementos que constituem a fonologia da língua brasileira
de sinais.
 Analisar alguns processos morfológicos da língua brasileira de sinais.

Temas a serem tratados
 Organização cerebral no uso da linguagem;
 Propriedades das línguas humanas;
 Mitos em relação às línguas de sinais;
 O componente gestual das línguas de sinais;
 Os estudos linguísticos das línguas de sinais;
 Fonologia da língua brasileira de sinais: fonemas (locação, movimento
e de configuração de mãos), pares mínimos, alofones;
 Morfologia da língua brasileira de sinais: tipos de morfemas,
derivação, incorporação, empréstimos linguísticos e tipos de flexão.

Situações de Ensino-Aprendizagem (SEA) propostas:
Forum, Chat, atividade, vídeo de LIBRAS.

Atividades Práticas Supervisionadas pelo Tutor Presencial
Aulas práticas a distância, preparação vídeo em atividades de Libras, também
fórum discussões. Atividades práticas que serão desenvolvidas por meio de
acompanhamento e orientação previstos no cronograma de atividades de
estudos da disciplina.
Metodologia
Em cada

uma

das

unidades

serão

adotados

os

seguintes

procedimentos: exposição de conteúdos, levantamento de pontos para
reflexão e discussão, apresentação de vários exemplos para ilustrar os
conteúdos, apresentação de textos para leitura obrigatória e roteiros de
análise. Esse encaminhamento metodológico será feito através da filmagem
das unidades, do material impresso (texto-base da disciplina), das vídeo-aulas
e da realização de atividades no polo e no AVEA.
Teremos 4 encontros presenciais para esta disciplina. No primeiro e
segundo encontros presenciais, faremos videoconferências nos dois turnos.
No terceiro encontro presencial, os alunos farão a apresentação do trabalho
presencial junto com os tutores e no último será realizada a prova final.
No 1º encontro presencial, vamos tratar das unidades 1, 2, 3 e 4. No 2º
encontro presencial, vamos abordar as unidades 5, 6 e 7. É importante que os
alunos já tenham lido os hipertextos referentes às unidades e assistido às
vídeo-aulas antes de cada videoconferência.
As atividades individuais devem ser realizadas por todos os alunos
conforme as unidades vão sendo trabalhadas. Essas atividades devem ser
postadas no ambiente e vão ser avaliadas no parecer descritivo de cada aluno
elaborado pelos tutores.

Avaliação
A avaliação será realizada por meio das atividades com avaliação parcial, do
trabalho final, da prova presencial e do parecer descritivo do aluno realizado
pelo professor tutor, distribuída da seguinte forma: tutor, A.V.E.A, atividade e
presencial.
•
•
•
•
•
•

Contínua,
Cooperativa e documentada através de protocolos de acordo com o contrato
didático estabelecido entre os aprendentes.
Registros em áudio, vídeo, telas, CD-ROM;
Bloggers;
Aplicativos digitais;
E-mails.
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