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Natureza acadêmica  

 

O projeto Educando para a Diversidade, com ênfase na sensibilização da comunidade 

interna e externa à Unifesp à Língua Brasileira de Sinais, visa contribuir para a formação 

integral e humanística de alunos, docentes e Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) 

apoiando-se no pilar da educação ao longo da vida e assim fortalecendo a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Relação com a sociedade  

As políticas educacionais brasileiras estão em constante processo de construção e são 

influenciadas por movimentos sociais que buscam a inclusão, garantindo o direito fundamental 

da livre expressão a todos os cidadãos. No caso de deficientes auditivos,  é necessário que seja 

garantido a o seu direito à educação e a sua garantia de seu direito de expressão e para isso 

são necessárias politicas públicas que permitam a formação das pessoas diante dessa 

realidade. 

Para a concretização da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e a transformação da Educação Superior Brasileira é 

necessária a formação de futuros profissionais e educadores visando  responder à necessidade 

de inclusão social das pessoas surdas nos diferentes níveis educacionais. 

A partir da LEI Nº 10.436, e o Decreto Nº 5.159/2005, a Língua Brasileira de Sinais –é 

entendida como sendo a “forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, de transmissão de ideias e fatos é 

oriundo de comunidade de pessoas surdas do Brasil”. Em decorrência a Legislação Federal 

determina que cabe às instituições públicas e privadas  capacitar seus funcionários a fim de 

que as comunidades surdas passem a ser atendidas com igualdade de condições. 

O projeto Educando para a Diversidade, com ênfase na sensibilização da comunidade 

interna e externa à Unifesp à Língua Brasileira de Sinais é mais uma importante contribuição 

para a Unifesp no cumprir de sua função social, dado que visa sensibilizar para a importância e 



2 
 

o respeito à diversidade, capacitar um público leigo para a aquisição da Língua Brasileira de 

Sinais, assim como, atuar na construção de uma instituição educativa inclusiva. 

 

Fundamentação teórica 

 

Ter conhecimento sobre a história, bem como sobre as filosofias e métodos 

educacionais criados para os alunos com surdez, permite a compreensão da relação existente 

entre o comprometimento linguístico dessa população, a qualidade das suas interações 

interpessoais e o seu desenvolvimento cognitivo. A história   serve   de   suporte   para   que   

seja   feita   uma   análise   crítica   das consequências de cada filosofia ou método de ensino no 

desenvolvimento das crianças, contextualizando as práticas vigentes da Pedagogia (POKER, 

2009). 

Inicialmente a sociedade tinha uma ideia negativa da surdez. Segundo Goldfeld (1997), 

na antiguidade os surdos foram percebidos de diversas formas: com piedade e compaixão,   

como   pessoas   castigadas   pelos   deuses   ou   como   pessoas enfeitiçadas. Por isso mesmo, 

foram abandonadas ou sacrificadas. 

 A partir na década de sessenta, com a publicação de William Stokoe, demonstrou-se 

que a Língua de Sinais constituía-se em uma língua com as mesmas características das línguas 

orais. Assim, percebeu-se que a língua de sinais deveria ser utilizada independentemente da 

língua oral. Dando origem a filosofia Bilíngue, que desde a década de oitenta vem se 

disseminando por todos os países do mundo. 

A Comunicação Total chega ao Brasil no fim da década de setenta e, na década  

seguinte  começa  o  Bilinguismo,  que  surge  com  as  pesquisas  da Professora linguista 

Lucinda Ferreira Brito, sobre a Língua Brasileira de Sinais. De acordo com Brito (1993) no 

bilingüismo a língua de sinais é considerada uma importante via para o desenvolvimento do 

surdo, em todas as esferas de conhecimento, e, como tal, “propicia não apenas a comunicação 

surdo – surdo, além de desempenhar a importante função de suporte do pensamento e de 

estimulador do desenvolvimento cognitivo e social” (POKER,  id ibidem). 

 Uma comissão para a educação dos surdos, da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, declarou: “Não se pode mais negligenciar a língua de sinais, 

nem evitar participar ativamente do seu desenvolvimento em programas educativos para os 

surdos”. O conhecimento em LIBRAS contribuirá para o objetivo social de permitir a 

construção sem barreiras no âmbito da sociedade, em seus aspectos familiar, profissional e 

afetivo. 
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 De outra perspectiva, há leis que obrigam a contratação de pessoas com deficiência, 

nas organizações públicas e privadas em território nacional. Porém, dadas as dificuldades de 

disponibilidade para integração de portadores de deficiência em nível superior, muitas delas se 

veem estimuladas a utilizar mecanismos distintos à inclusão social, visando tão somente o 

cumprimento de exigência legal e não tomando por base o necessário desenvolvimento 

humano e social.   

Atualmente o Ministério da Educação – MEC, obriga a oferta do conteúdo de estudos 

da Língua Brasileira de Sinais, e tem buscado dotar as instituições públicas de recursos para 

fazer frente a essa demanda. No entanto, a Unifesp conta apenas com seis interpretes de 

LIBRAS, tornando necessária a difusão por novas mídias deste conteúdo como forma a 

democratizar o acesso à LIBRAS e abrir esse conhecimento a comunidade, contribuindo desta 

forma a potencializar as atividades de ensino, pesquisa e extensão assim como possibilitar a 

comunicação entre todos os membros da comunidade acadêmica. 

De acordo com os princípios da educação inclusiva a Universidade e a sociedade, de 

forma geral, devem criar condições para inclusão das pessoas com deficiências. Neste aspecto, 

faz-se necessário que a comunidade acadêmica da Unifesp e comunidade geral tenham 

conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais visando uma comunicação acessível com as 

pessoas surdas ou deficientes auditivos. 

 

 

Objetivos 

 

Geral 

 

 Difundir o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS possibilitando a 

comunicação entre a pessoa surda, comunidade acadêmica e ambiente social. 

 

Específicos 

 

 Sensibilizar para a importância da inclusão de alunos surdos ou deficientes auditivos. 

 Identificar os fatores relevantes no processo de ensino-aprendizagem da Língua 

Brasileira de Sinais; 

 Despertar a consciência dos futuros profissionais e educadores para a necessidade de 

promover a acessibilidade e o aprendizado dos alunos surdos; 
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 Fomentar o respeito aos cidadãos surdos esclarecendo os mitos construídos 

socialmente sobre as línguas de sinais; 

 Popularizar o vocabulário necessário ao acolhimento do surdo pelo corpo docente, 

Técnicos Administrativos em Educação e ambiente social de forma contextualizada e 

prazerosa; 

 Desenvolver habilidades e atitudes favoráveis à inclusão da pessoa com deficiência 

auditiva; e 

 Sedimentar o uso das novas mídias para sensibilização da comunidade. 

 

Metodologia  

Será elaborado e disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da 

Unifesp, o Moodle, material áudio visual totalizando 20 horas, para acesso na modalidade 

curso certificado pela PROEX da Unifesp;  

O material audiovisual será composto de vídeo aulas, apresentação de situações do 

dia-a-dia e entrevistas, em até 85% da carga horária proposta, sendo o restante destinado a 

outras formas e meios de interação com o público alvo.  

O curso e seu material de apoio terão como objetivo principal a aprendizagem 

transversal e o desenvolvimento de habilidades para praticar os sinais em LIBRAS e serão 

disponibilizados para comunidade interna e externa à Unifesp 

 

Situações de Aprendizagem: 

 

 Vídeo aulas; 

 Exercícios para Prática de língua a partir de situações contextualizadas do dia a dia; 

 Entrevistas; 

 Dramatização; 

 Expressão corporal e facial; 

 

O Curso é direcionado para todos que desejam participar da educação inclusiva a fim 

de que garantir a educação do surdo ou com deficiência auditiva na comunidade e na própria 

família onde estão inseridos. 

 

Resultado pretendido 
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Como resultado deste projeto é pretendido ampliar de forma exponencial a inclusão 

destes indivíduos usuários de LIBRAS para exercício da cidadania, geração de renda e qualificar 

o acolhimento destes pela Unifesp. 

 

Participantes  

Estudantes de graduação (Não bolsistas e 02 – Bolsistas) 

 

Edmur Machado (TAE, suporte TI, Campus Osasco) 

Gabriela de Brelàz (Docente Curso de Administração, Campus Osasco) 

Heloísa Hollnagel (Docente Curso de Contabilidade, Campus Osasco) 

Ricardo Bueno (Docente Curso de Administração, Campus Osasco) 

Vanessa Itacaramby (Bolsista Designer Instrucional, Núcleo UAB, Campus Reitoria) 

Vivian Pataro (TAE, Interprete de LIBRAS, Campus Osasco) 

 

Cronograma de execução  

Atividade 
 
 
Mês 

Diagnóstico 
da situação 

Desenvolvimento 
de material 

Upload curso no 
Moodle 

Oferta do 
curso 

Avaliação 

02a04/2015      

05a06/2015      

07a11/ 2015    Até 10/2015  

 

Acompanhamento e Avaliação  

As atividades serão acompanhadas por meio de reuniões quinzenais da equipe 

executora, que fará a verificação frente ao cronograma de atividades propostas e promoverá 

os ajustes necessários. 

 O projeto promoverá avaliação por parte dos entrevistados, participantes no curso e 

equipe executora, enfocando: 

1. Adequação e pertinência dos temas e materiais desenvolvidos; 

2. Usabilidade e relevância da plataforma aos propósitos do projeto; 

3. Qualidade percebida da experiência; e 

4. Relevância social do projeto. 

A avaliação será formalizada por meio de questionário (Apêndice 1) baseado em escala 

intervalar de quatro pontos, e entrevistas abertas, visando combinar aspectos quantitativos e 

qualitativos para melhor apreensão do objeto a ser avaliado. 



6 
 

 

Equipe executora  

Coordenação Pedagógica: 

Gabriela de Brelàz (Docente Curso de Administração, Campus Osasco) 

Heloísa Hollnagel (Docente Curso de Contabilidade, Campus Osasco) 

Ricardo Bueno (Docente Curso de Administração, Campus Osasco) 

 

Equipe operativa: 

Estudantes de graduação (Não bolsistas e 02 – Bolsistas) 

Edmur Machado (TAE, suporte TI, Campus Osasco) 

Vanessa Itacaramby (Bolsista Designer Instrucional, Núcleo UAB, Campus Reitoria) 

Vivian Pataro (TAE, Interprete de LIBRAS, Campus Osasco) 

 

Infraestrutura  

 Computadores disponíveis no Campus Osasco; 

 Sala de vídeo conferência do Campus: Osasco, 4º andar; 

 Estúdio de Gravação da Unifesp situado no Campus da Reitoria, 4º andar; 

 Suporte da Designer Instrucional da UAB / Unifesp; e 

 Suporte da TI do Campus Osasco; 

 

Número de Bolsas para estudantes de graduação  

 

 Duas bolsas, nível de graduação; 

 

Atividades a serem desenvolvidas pel@ bolsist@  

 

 Apoio nas gravações e aulas; 

 Auxilio na elaboração e redação dos roteiros de aulas e atividades; 

 Contato e acompanhamento de entrevistas com deficientes auditivos nos diversos 

Campi da Unifesp;  

 Agendamento das atividades externas; 

 Documentação do projeto em foto e vídeo; 
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 Redação de relatórios de acompanhamento (parcial e final); 

 Monitoramento de atividades no Moodle; e 

 Auxiliar nas demais atividades do projeto; 

 

Área temática (Áreas e Linhas de Extensão)  

Principal: Cultura 

Secundária: Direitos Humanos e Justiça 

Linha Programática 

Desenvolvimento Humano 

Referências 
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Apêndice I – MODELO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
Período: ____/____/___ a ____/____/____ 
Local: 

1. Como você avalia o curso, quanto a: 

Coordenação 

Nível de relacionamento com os participantes (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Habilidade em dar informações (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Presteza no atendimento ao participante  (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Infraestrutura 

Organização geral do curso (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Condições gerais do local (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Qualidade dos equipamentos utilizados (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Eficiência do pessoal de apoio (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Conteúdo  
Adequação da estrutura programática do curso em relação 

ao seu objetivo 
(  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

 

Comentários e sugestões: 

 

 

 

2. Como você avalia a sua participação no curso? 

Autoavaliação  

Compreensão do assunto apresentado (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Integração com os demais participantes (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Interesse e participação no decorrer do curso (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Freqüência e pontualidade (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 
 

 
Comentários e sugestões: 

 

 

 
3. Como você avalia cada disciplina, quanto a: 
 
Disciplina 1:  
Nome do Professor(a):  

 
 
 

Professor 

Conhecimento e domínio do assunto  (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Clareza de explicação (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Facilidade de comunicação e de relacionamento com a turma (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Pontualidade (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Capacidade de incentivar a troca de experiências e 

conhecimentos 

(  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Atendimento e esclarecimento de dúvidas individuais (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Coerência entre o programa de curso e a discussão feita em 

sala de aula 

(  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Metodologia 

Qualidade do material didático, recursos instrucionais e 

audiovisuais 
(  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Dinâmicas e técnicas de trabalho utilizadas (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Carga horária disponível para a disciplina (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Uso de recursos didáticos e audiovisuais (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Conteúdo 
Programático 

Aplicabilidade do conteúdo no seu cotidiano (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Nível de satisfação do conteúdo às suas necessidades 
profissionais (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Compreensão do objetivo da disciplina (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Adequação do referencial teórico metodológico (  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

Adequação da estrutura da disciplina a sua ementa 

(  )Ótimo (  ) Muito bom (  ) Bom (  ) Ruim 

        
Comentários e sugestões: 
 

 
 




