EDITAL Nº 01/2019 – Curso de Extensão
Libras – Língua Brasileira de Sinais
Turma 2019

PREÂMBULO
A Unidade Acadêmica e a Coordenação de Extensão da Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG) Divinópolis tornam público o edital de abertura de inscrições
para o curso de formação complementar em Libras – Língua Brasileira de Sinais aos
professores da rede pública municipal, estadual e particular de qualquer nível de ensino,
assim como profissionais liberais, acadêmicos e demais interessados em aprender
Libras.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 1º – As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de julho e 25 de julho, pelo email cursoextensaolibras.uemg@gmail.com.
Art. 2º – Para a efetivação da inscrição, é necessário preencher o Formulário I (Anexo I
a este edital) e enviá-lo ao e-mail citado no Art. 1º:
DO PÚBLICO-ALVO
Art. 3º – Professores da rede pública municipal, estadual e particular de qualquer nível
de ensino, assim como profissionais liberais, acadêmicos e demais interessados em
aprender Libras.
DO CURSO
Art. 4º – O curso será oferecido na modalidade presencial.
Art. 5º – O valor do curso será R$ 20,00. O pagamento deverá ser efetuado no primeiro
dia de aula (parcela única).
Parágrafo único – Toda a renda do curso será destinada à Sociedade dos Surdos de
Divinópolis, em prol da construção de sua sede.
Art. 6º – Serão oferecidas 40 vagas para turma única.
Parágrafo único – Ao completar as 40 vagas, os demais interessados ficarão na lista de
espera.
Art. 7º – O curso será realizado de agosto a setembro de 2019, em 8 encontros de 4
horas/aula, acrescentando 1 hora a cada encontro, sendo esta destinada à atividade
extraclasse, totalizando uma carga horária total de 40h, de acordo com o cronograma
abaixo:
Mês
Agosto
Setembro
Outubro

Dias
3, 10, 17 e 31
14, 21 e 28
5
8 dias

Carga horária
20 horas
15 horas
5 horas
40 horas

Art. 8º – A composição curricular contará com os seguintes temas e horário:

Aula

Carga horária / dia aula/horário

1 – Módulo I
Vocabulário: cumprimentos e Calendário

5 horas – 3/8
8h às 12h

2 – Módulo II
Vocabulário: família e cores

5 horas – 10/8
8h às 12h

3 – Módulo III
Vocabulário: animais e profissões

5 horas – 17/8
8h às 13h

4 – Módulo IV
Vocabulário: verbos

5 horas – 31/8
8h às 12h

5 – Módulo V
Vocabulário: alimentos e lugares

5 horas – 14/9
8h às 12h

6 – Módulo VI
Vocabulário: transporte e hora

5 horas – 21/9
8h às 12h

7 – Módulo VII
Vocabulário: frutas, verduras e corpo humano

5 horas – 28/9
8h às 12h

8 – Módulo VIII
Vocabulário: sentimentos, atitudes,
personalidade e diversos

5 horas – 5/10
8h às 12h

Avaliação do cursista

5 horas – 5/10
8h às 13h

Art. 9º– O material pedagógico do curso será enviado para o e-mail pessoal, cabendo ao
aluno a impressão.
Art. 10 – O curso será realizado na Unidade Acadêmica de Divinópolis da UEMG.
Parágrafo único – O bloco e a sala de realização do curso serão informados via e-mail.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 11 – A seleção dos alunos será feita obedecendo ao seguinte critério:
a) Serão efetivadas as primeiras 40 inscrições.
b) A lista com os nomes das pessoas selecionadas para o curso será divulgada no dia
23/7/2019, no site da UEMG Unidade Divinópolis (http://divinopolis.uemg.br/).
DO CERTIFICADO
Art. 12º – Terá direito ao certificado o aluno com 75% de frequência às aulas e
aproveitamento de 70% nas avaliações.
Art. 13º – O certificado será emitido pela Coordenação de Extensão da Unidade
Acadêmica da UEMG Divinópolis.
Art. 14º – O certificado de participação será enviado por e-mail.

Divinópolis, 4 de junho de 2019.

Graciele Kerlen Pereira Maia
Coordenadora do Curso de Extensão em Libras

José Vítor Vieira Salgado
Coordenador de Extensão

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Unidade Acadêmica de Divinópolis

ANEXO I
CURSO DE EXTENSÃO

Libras – Língua Brasileira de Sinais
FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso de Extensão em Libras – Língua Brasileira de Sinais

Nome completo:
Formação:
CPF:

RG:

Endereço:
Bairro:
Telefones: res. (

Cidade:
)

Estado:
cel.

(

)

CEP:
com: (

)

E-mail:
Assinalar um “X”:
(

) Primeira vez em um curso de Libras
(

) Já fiz curso de Libras

Por que pretende fazer o curso de Libras?

Divinópolis, ____ de ____________ de 2019.

