SEMINÁRIO TEMÁTICO
LIBRAS 2
Terças-feiras – 11h30 às 13h30
I – PROFESSOR: ANTÔNIO MARCONDES ARAUJO
II – TEMA GERAL: Aperfeiçoamento e conversação em Libras. Possibilidade de comunicação em
Libras com usuários surdos.
III – JUSTIFICATIVA: Libras - É a língua de sinais utilizadas pela maioria das comunidades de
surdos que vivem nos centros urbanos brasileiros, sendo reconhecida pela Lei 10.436/02,
conforme seu art. 1º, § único: forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico
de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de
transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
IV – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula – 01 (um) crédito acadêmico
V – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês

Dias de aula

Setembro
Outubro
Novembro

05, 26
03, 10, 17, 24
07, 14, 21

VI – PARTICIPANTES: Alunos da graduação que já tenha concluído o Seminário Temático
Libras I.
VII – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2017, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas
as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
VIII – VAGAS: 35 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

