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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC DE LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁSICO

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: Urupema.

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus:  Estrada Geral do Senadinho, s/n°, Centro, Urupema.
CNPJ 11.402.887/0016-47.  Telefone (49) 32363112.

3 Complemento: 

4 Departamento: Ensino, Pesquisa e Extensão.

5 Há parceria com outra Instituição? Não

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 

9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: Camila Koerich Espindola.

12 Contatos: (49) 3236 3112 / camila.espindola@ifsc.edu.br

Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico



14 Número da resolução de autorização do curso: Resolução Nº 12/2014.

15 Forma de oferta: 
Formação inicial.

16 Modalidade: 
Presencial.

17 Carga horária total: 
160h.

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:
Há mais  de  20  anos  o  IF-SC vem  implementando  a  Educação  de  Surdos  em Santa

Catarina, desencadeando o desenvolvimento intelectual, cultural, linguístico e social das pessoas
surdas. Exemplo disto é a formação de docentes surdos pela UDESC e a criação do Curso de
Graduação em Letras/Libras na UFSC, ações onde o IF-SC esteve presente na consolidação de
suas  bases  teóricas  e  metodológicas.  Nos  últimos  anos  o  IF-SC  também  foi  referência  no
oferecimento  de  Cursos  de  Formação  Inicial  e  Continuada  da  Língua  Brasileira  de  Sinais.  A
implantação do Campus Palhoça Bilíngue, por exemplo, tornou-se um compromisso para expandir
a oferta de tais cursos, cada vez mais atualizados em suas perspectivas teóricas e metodológicas.

Outro ponto que justifica  sua oferta refere-se às exigências das leis de atendimento às
pessoas  surdas,  uma  vez  que  deve  ser  garantido,  por  parte  do  poder  público,  formas
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. A proposta de
realizar cursos de formação em Libras situa-se historicamente dentro do contexto dos movimentos
de surdos iniciados pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS e
Associações de Surdos de todo Brasil. Além disso, responde ao reconhecimento da cultura surda
respaldada na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626 de 22
de dezembro de 2005.

Segundo dados do Censo do IBGE 2010, o percentual de pessoas que não ouvem e/ou
que possuem grande dificuldade de audição em relação à população total de Santa Catarina é de
0,56%. Já o percentual de pessoas que não ouvem e/ou que possuem grande dificuldade de
audição em relação à população total dos municípios de Urupema e Rio Rufino é de 0,91%. No
IFSC Câmpus Urupema dois estudantes surdos realizaram diversos cursos desde 2012.  Além da
formação profissional ofertada, o IFSC foi fundamental no processo de integração sociocultural
desses discentes. 

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
O curso não faz parte do itinerário formativo do Câmpus Urupema. No entanto, sua oferta justifica-
se de acordo com as exigências das leis de atendimento às pessoas surdas, uma vez que deve
ser garantido, por parte do poder público, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente
das comunidades surdas do Brasil. O campus atualmente possui dois estudantes surdos.

20 Frequência da oferta: 
Conforme demanda.

21 Periodicidade das aulas: 
Uma vez por semana.

22 Local das aulas: 
Câmpus Urupema.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 



Semestre Letivo Turno Turmas Vagas Total de Vagas

2015.1 e 2015.2 Noturno 01 24 24

24 Público-alvo na cidade/região: 
Professores  da  rede  estadual  e  municipal  de  educação,  pessoas  surdas  e  seus  familiares,
profissionais  que  trabalhem com atendimento  ao  público  e  demais  ouvintes  interessados  em
aprender Libras.

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Idade mínima de 14 anos e 4° série do ensino fundamental completo.

26 Forma de ingresso: 
Sorteio.

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma
questão específica ao questionário de análise socioeconômico?

28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Para este curso há a necessidade de um docente de LIBRAS.
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