
CAPACITAÇÃO EM

LIBRAS
Os melhores profissionais da LIBRAS

Metodologia de ensino inovadora e exclusiva

Materiais didáticos próprios

Conteúdos e certificação extras

Nova plataforma, responsiva, dinâmica e interativa

Dupla certificação

Trilhas de aprendizagens personalizadas
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Desde sua criação em 2005, o curso tem contribuído para a aprendizagem, o uso e a 
difusão da Libras, promovendo a qualificação de profissionais e ampliando a sua inserção no 
mercado de trabalho.

Ter fluência em uma outra língua além de ser enriquecedor culturalmente, é um fator de 
diferenciação no mercado de trabalho. Em se tratando da Libras que é hoje a segunda língua 
oficial do Brasil e que tem diversas leis para a eliminação das barreiras de comunicação, ser 
fluente já é um grande passo para a profissionalização.

Aliando a interatividade proporcionada pela evolução tecnológica, com um grande time de 
professores de diversas regiões do País, o curso de Capacitação em Libras da Uníntese, que 
é conhecido por sua qualidade e excelência no presencial, agora também pode ser realizado 
de forma online. 

São inúmeros os diferenciais de realizar seu aprendizado em uma instituição que é líder 
neste segmento e que poderá lhe oferecer diversos benefícios para que efetivamente você 
seja uma pessoa bilíngue.

Você não precisará mais se sentir envergonhado por não saber conversar com pessoas 
surdas, esteja preparado para fazer novas amizades e receber novas oportunidades pessoais 
e profissionais.

O CURSO

Certificado de 
540 horas
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ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR

Estudos Iniciais

Libras Introdutório

carga horária: 130h

10h

120h

Módulo e-Libras 1 
NÍVEL INTRODUTÓRIO

540 horasCARGA HORÁRIA

Líder em ensino de 
LIBRAS no BrasilLibras I

Libras II

carga horária: 180h

60h

60h

Módulo e-Libras 2 
NÍVEL BÁSICO

Libras III 60h

Libras VII

Libras VIII

carga horária: 180h

60h

60h

Módulo e-Libras 4 
NÍVEL AVANÇADO

Libras IX 60h

Libras IV

Libras V

carga horária: 180h

60h

60h

Módulo e-Libras 3 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO

Libras VI 60h
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O programa de Capacitação em Libras da Uníntese está orga-
nizado de forma a contemplar os estudantes com o aprendiza-
do da língua por meio das diversas possibilidades de interações 
proporcionadas pelo ensino online que serão desenvolvidas 
através da plataforma e-Libras.

Inicialmente os estudantes realizarão duas ações de introdução 
ao Programa, são 03 Lives de “Aquecimento” para conhecimen-
to da dinâmica do curso e ferramentas, juntamente com o cur-
so: Libras Introdutório de 120 horas.

Posteriormente inicia o programa do curso que terá 540 horas 
de atividades online (síncronas e assíncronas), divididas em 03 
módulos de 180 horas. Os encontros online com os professo-
res (ao vivo), acontecerão uma vez por semana e terão duração 
de 2,5 horas.

O curso de Capacitação em Libras 
destina-se a pessoas ouvintes com 
Ensino Médio completo ou em fase de 
conclusão, que pretendam aprender a 
Língua Brasileira de Sinais.

Taxa de inscrição: R$50,00
Parcelamento: de 1+12x R$ 198,00

por 1+12x R$ 168,00*

*Valor com desconto condicionado ao pagamento até 
a data do vencimento da parcela (dia 05 de cada mês).

• Cópia do RG e CPF;
• Cópia simples do Diploma de Graduação 
ou Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio;
• Cópia do comprovante de endereço (con-
ta de água, luz ou telefone fixo) de no má-
ximo 03 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. Caso esteja em nome do cônjuge, 
deverá apresentar certidão de casamento ou 
declaração de união estável.

O FUNCIONAMENTO

PÚBLICO ALVO

DOCUMENTOS 
PARA MATRÍCULA

INVESTIMENTO

Mais informações:
Uníntese Santo Ângelo/RS

Fone: (55) 3312 4002         (55) 9 9966 4002
 E-mail: atendimento@unintese.com

Sua QUALIFICAÇÃO 
é o que te manterá 

no mercado!


