
PÓS-GRADUAÇÃO

LIBRAS
Aulas presenciais aos finais de semana
Professores altamente qualificados
Curso com banca de proficiência
Metodologia de ensino dinâmica 
Estrutura curricular inovadora 
Parcelamento acessível e muito mais...

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO E DOCÊNCIA



O CURSO

O  curso, criado no ano de 2005, com a finalidade de oportunizar a 
formação de profissionais para atuarem como Tradutores, Intérpretes e 
como Docentes em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais - nos 
diferentes espaços da sociedade brasileira.

Desde a sua criação, o curso tem contribuído para a aprendizagem, o uso 
e a difusão de LIBRAS, promovendo a qualificação de profissionais e 
ampliando a sua inserção no mercado de trabalho. Além de atender aos 
objetivos da legislação vigente, que reconhece a LIBRAS como a língua 
materna do surdo, o curso contribui para a eliminação de barreiras da 
comunicação, possibilitando a inclusão das pessoas surdas no meio social, 
garantindo-lhes direitos de cidadania e atenção às suas necessidades 
básicas e ao acesso à educação de qualidade.

O Tradutor e Intérprete de LIBRAS constitui-se como referência 
profissional para garantir a acessibilidade da pessoa surda, daí a importância 
de que muitas pessoas, dos mais diversos segmentos, tenham o domínio da 
Língua Brasileira de Sinais, não restringindo o seu uso e entendimento 
aos espaços educacionais, mas que a comunicação se torne uma realidade 
em diferentes situações da vida em sociedade.  Já o pro�ssional Docente 
tem a atribuição de garantir a aprendizagem da Língua de Sinais não só para 
as pessoas surdas como também para as ouvintes, cumprindo a função 
social de difundir o uso da língua.

A partir da promulgação do Decreto Federal nº. 5626/2005, todas as 
escolas e Universidades do País têm a obrigação legal de oferecer Língua 
Brasileira de Sinais como disciplina obrigatória em todos os cursos de 
formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia. O mesmo Decreto 
assegura que todo o aluno surdo tem direito a um intérprete.

Atualmente, as instituições estão em fase de organização para atender o 
que determina o Decreto, configurando abertura de novas frentes de 
trabalho para os profissionais docentes e intérpretes de LIBRAS.

Cabe ainda reforçar a enorme carência de profissionais Tradutores, 
Intérpretes e Docentes de LIBRAS no mercado de trabalho, onde poucos 
dominam a língua e, desses, um número muito reduzido encontra-se 
qualificado profissionalmente.





Oportunizar o acesso ao conhecimento e difu-
são da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
formando profissionais preparados para atender 
às exigências de uma sociedade mais inclusiva e 
que responda às necessidades de comunicação 
entre pessoas surdas e ouvintes, contribuindo 
para o seu desenvolvimento e crescimento 
pessoal;

Qualificar professores para atuar profissional-
mente no ensino de LIBRAS.

Qualificar profissionais para atuação como 
tradutores e intérpretes de LIBRAS.

Para 1 ênfase: 730 horas
Para 2 ênfases: 920 horas

A ênfase em DOCÊNCIA DE LIBRAS destina-se 
a professores surdos e professores ouvintes 
graduados em Licenciaturas.

A ênfase em TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
DE LIBRAS destina-se a pessoas com diploma de 
graduação, independente da área de formação.

PÚBLICO ALVO

OBJETIVO GERAL CARGA HORÁRIA

NOSSO PROGRAMA DE ESTUDOS CONTEMPLA O ENSINO DA LÍNGUA 
ATRAVÉS DE AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES.

Líder em ensino de
LIBRAS no Brasil!





Diversidade e Inclusão – Conceitos e Aspectos Legais
Linguagem, Surdez e Educação Bilíngue
LIBRAS I
Aspectos Linguísticos e Gramaticais da LIBRAS
LIBRAS II
LIBRAS III
LIBRAS IV
LIBRAS V
LIBRAS VI
LIBRAS VII
Metodologia da Pesquisa
Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos
LIBRAS VIII - Banca de Proficiência

15h
15h
60h
30h
45h
45h
30h
75h
75h
75h
15h
15h
45h

carga horária: 540h

NUCLEO COMUM

Estudos da Tradução e Interpretação
Interpretação de Português/LIBRAS - LIBRAS/Português
Tradução de LIBRAS/Português - Português/LIBRAS
Tradução e Interpretação no Contexto Educacional
Tradução e Interpretação em LIBRAS e Português – Práticas I, II

15h
60h
30h
15h
70h

carga horária: 190h

Didática do Ensino de LIBRAS 
Metodologia do Ensino de LIBRAS para surdos (L1) 
Metodologia do Ensino de LIBRAS para ouvintes (L2)
Produção de Materiais Didáticos, Recursos e Atividades para o Ensino de LIBRAS

Docência de LIBRAS: Práticas em (L1) e (L2) 

15h
45h
45h
15h
70h

carga horária: 190h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

ESPECIALIZAÇÃO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS

ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA DE LIBRAS

Reconhecido pelo
Ministério da Educação



01 foto 3X4 recente (colorida);
02 cópias (xerox) do RG e CPF;
01 cópia do Currículum Vitae resumido;
02 cópias do Histórico Escolar de Graduação;
02 cópias do Diploma de Graduação autentica-
do frente e verso;
01 cópia da conta de água, luz ou telefone fixo. 
Máximo três meses.

OBS: Caso o comprovante não esteja em nome 
do Aluno, do cônjuge ou em nome dos pais, 
deverá ser entregue uma Declaração de 
residência com reconhecimento de firma em 
cartório. Se o comprovante estiver em nome do 
cônjuge deverá apresentar certidão de 
casamento ou declaração de união estável.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

DOCUMENTAÇÃO

Mais Informações:
Uníntese Santo Ângelo/RS

Fones: (55) 3312 4002 (55)3312 4252
E-mail: atendimento@unintese.com


