
 

 

 

CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (Libras) 
Regulamento 

 
I. DESCRIÇÃO 
O Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) visa proporcionar aos alunos a que adquiram 
conhecimentos básicos da Língua Brasileira de Sinais, para que possam se comunicar com pessoas 
com deficiência auditiva, contribuindo para sua respectiva inclusão social.  
 
II. OBJETIVOS 
Permitir que, ao final do curso, os alunos sejam capazes de: 

• Comunicar-se com a comunidade surda; 
• Fazer a leitura visual e escrita dos sinais; 
• Ter conhecimento sobre identidade do surdo, cultura e contextos; 
• Ter um panorama da História dos surdos no Brasil e no mundo. 

 
III. PÚBLICO ALVO 

• Estudantes e profissionais das diferentes áreas do conhecimento; 
• Profissionais da área de educação e serviço social; 
• Pastores e obreiros; 
• Visitadores leigos das diversas confissões religiosas.  

 
IV. DURAÇÃO 

• O curso acontecerá de Fevereiro a Junho de 2019. 
• Acontecerá uma vez por semana, todas as sextas-feiras à noite. 
• O horário das aulas será das 19:00 às 22:00h. 
• A carga horária completa do curso será de 50 horas. 

 
V. PROFESSORES 
 - Nome: Eduardo Leimann Balaniuk 

• Graduado em Teologia, pela Faculdade Batista Pioneira; 
• Pós-graduado em Libras e Educação para Surdos pela UNOPAR. 
• Mestrando em Teologia - Espiritualidade, educação e docência nos processos formativos 

- O professor terá auxílio do surdo Sergio Pieniak Junior, através da parceria que a Faculdade 
mantém com o Centro de Atendimento Integral ao Surdo. 
 
VI. CONTEÚDOS 
Durante o curso, serão abordados os seguintes conteúdos: 

- Alfabeto manual 
- Identidade e Cultura Surda/ Saudação e Apresentação 
- Classificadores (expressão corporal e facial)/ Números Cardinais e Ordinais 
- Pronomes interrogativos/ Pronomes pessoais 
- Pronomes demonstrativos/ Advérbios de lugar/ Direção 
- Dias da semana / Meses e estações do ano / Advérbios de tempo e de modo 



 

 

- Família/ Animais - Identidade/ Cultura / História Surda 
- Verbos/Cores 
- Adjetivos/ Alimentos e bebidas 
- Profissões/ Pronomes indefinidos 
- Países/ disciplinas 

 
VII. AVALIAÇÃO 
Para que o aluno seja aprovado no curso é necessário que: 

• Tenha 75%, ou mais, de frequência nas aulas; e; 
• Obtenha nota de 70% ou superior nas avaliações propostas pelo professor. 

 
VIII. INVESTIMENTO 
O investimento no curso será de 5 parcelas de R$ 150,00 (Fevereiro a Junho), ou R$650,00 à vista. 
 
IX. VAGAS E INSCRIÇÕES 
  As vagas para o curso são limitadas (40 vagas). Para fechar turma, é necessário o mínimo 
de 20 alunos. 
 As inscrições são feitas na secretaria da Faculdade até o dia 18 de fevereiro de 2019. 
 
X. INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
  A Faculdade Batista Pioneira é uma instituição com 50 anos de tradição no ensino teológico 
e preparo de líderes para diversas áreas, especialmente relacionadas à espiritualidade. A instituição 
possui o curso de Bacharel em Teologia, autorizado pelo MEC, além de outros cursos de extensão. 
O curso será desenvolvido em parceria com o Centro de Atendimento Integral ao Surdo (CAIS), 
também localizado na cidade de Ijuí. 
 
XI. CONTATO 
 Gabriel G. Lauter (Coordenador de extensão) 
 Faculdade Batista Pioneira 
 Rua Dr. Pestana, 1021 – Centro – Ijuí / RS 
 Fone/Fax: (55) 3332-2205 
 E-mail da Instituição: secretaria@batistapioneira.edu.br 
 E-mail do Coordenador: gabriel@batistapioneira.edu.br  
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