PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAR

PROFESSOR DE LIBRAS
TRADUTOR / INTÉRPRETE

Os melhores profissionais da LIBRAS
Metodologia de ensino inovadora e exclusiva
Materiais didáticos próprios
Trilhas de Aprendizagens Personalizadas
Conteúdos e certificação extras
Nova plataforma, responsiva, dinâmica e interativa
Planos de pagamentos flexíveis e muito mais
Tripla certificação

O CURSO
O curso, criado no ano de 2005, forma profissionais para atuarem como Tradutores/Intérpretes e como Docentes da Libras: Língua Brasileira de Sinais nos diferentes espaços
da sociedade.
Desde sua criação, 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.

Tripla Certificação

O Tradutor/intérprete de Libras constitui-se como referência profissional para garantir
a acessibilidade da pessoa surda, daí a necessidade de pessoas dos mais diversos segmentos,
terem 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 profissional Docente tem a atribuição de garantir a
aprendizagem da Língua de Sinais não só para as pessoas surdas como também para ouvintes, cumprindo a função social de difundir o uso da língua.
Atualmente, as instituições estão buscando atender a legislação, 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.
Realizar sua formação em uma instituição que é líder neste segmento faz toda diferença!
O “Programa de Formação em Libras” traz várias possibilidades para que efetivamente você
se torne um profissional bilíngue.

2

Módulo e-Libras 1
NÍVEL INTRODUTÓRIO

Módulo e-Libras 4
NÍVEL AVANÇADO

Estudos Iniciais

10h

Libras VII

60h

Libras Introdutório

120h

Libras VIII

60h

Libras IX

60h

carga horária: 130h

ORGANIZAÇÃO
CURRICULAR

carga horária: 180h

Módulo e-Libras 2
NÍVEL BÁSICO
Libras I

60h

Módulo
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Libras II

60h

Estudos da Tradução e Interpretação

30h

Libras III

60h

Tradução da Libras-LP-Libras

30h

Interpretação da LP-Libras-LP

60h

Práticas de Tradução e Interpretação

70h

carga horária: 180h

Módulo e-Libras 3
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Libras IV

60h

Libras V

60h

Libras VI

60h

carga horária: 190h
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Linguagem, Surdez e Educação Bilíngue

15h

Didática do Ensino de LIBRAS

30h

Metodologia do Ensino de LIBRAS
para surdos (L1)

45h

Metodologia do Ensino de LIBRAS
para ouvintes (L2)

45h

Produção de Materiais Didáticos,
Recursos e Atividades para o
Ensino de Libras

15h

Práticas Pedagógicas em Docência
da LIBRAS

40h

carga horária: 190h

carga horária: 180h

CARGA HORÁRIA

Módulo
DOCÊNCIA DA LIBRAS

Para 01 ênfase: 730 horas
Para 02 ênfases: 920 horas

Líder em ensino de
LIBRAS no Brasil

O FUNCIONAMENTO

DOCUMENTOS
PARA MATRÍCULA

O curso de Pós-Graduação em Libras traz a possibilidade do estudante realizar uma ou as duas ênfases ofertadas: Tradução/interpretação e/ou Docência da Libras e está organizado de forma a
contemplar o aprendizado da língua por meio das diversas formas
de interações proporcionadas pelo ensino online que serão desenvolvidas através da plataforma e-Libras.

• Cópia do RG e CPF;

• Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
• Cópia autenticada (frente e verso) do Diploma de Graduação;
• Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz ou
telefone fixo) de no máximo 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.

Inicialmente os estudantes realizarão duas ações de introdução ao
Programa:
* Aula Inaugural, contemplando a apresentação dos aspectos gerais envolvendo o Programa de Estudos e treinamento da Plataforma
virtual utilizada durante o curso;
* Curso: Libras Introdutório de 120 horas, com o objetivo de familiarização com a Língua e preparo para melhor aproveitamento das
aulas interativas.
Posteriormente inicia o programa do curso que serão 730 ou 920
horas de atividades online (síncronas e assíncronas), divididas em 04
ou 05 módulos (dependendo da opção escolhida para cursar), sendo
os 03 primeiros compostos de 180 horas, onde o aluno se dedicará
ao aprendizado da Libras e os 02 últimos contemplando 190 horas
envolvendo os estudos das áreas específicas. Os encontros online
com os professores acontecerão uma vez por semana e terão duração de 2,5 horas.

PÚBLICO ALVO
A ênfase da Docência de Libras destina-se a professores ouvintes graduados em Licenciaturas.
A ênfase da Tradução/interpretação
de Libras destina-se a pessoas ouvintes, com diploma de graduação em
qualquer área de formação.
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Sua QUALIFICAÇÃO
é o que te manterá
no mercado!

INVESTIMENTO

Taxa de inscrição: R$65,00
por 1+24 R$ 198,00*
Para 01 habilitação:

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

Mais informações:
Uníntese Santo Ângelo/RS
Fone: (55) 3312 4002
(55) 9 9966 4002
E-mail: atendimento@unintese.com

Parcelas: de 1+24 R$235,00
Para 02 habilitações:
Parcelas: de 1+24 de R$280,00
por 1+24 R$ 238,00*
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