APRESENTAÇÃO

Libras
Local:
Escola de Governo - Rua do
Livramento 153, Centro
Carga Horária:
40 horas
Período:
27 a 30/05; 10 a 13/06;
17 e 18/06/2018
Horário:
13 às 15h - Tarde
Período de Inscrição:
01/04 a 23/05/2019

PÚBLICO-ALVO
Servidores, Estagiários, Bolsistas e
Prestadores de Serviço do Poder
Executivo do Estado de Alagoas ou
servidores e Órgãos que tenham
parceria firmada com a Escola de
Governo.

O atendimento às demandas universais
de inclusão social de diferentes grupos e
indivíduos que recebem ou desfrutam dos
serviços públicos requer que os equipamentos
governamentais estejam preparados para lidar
com a diversidade de uma forma geral. Nesse
sentido, pode-se incluir o atendimento às
especificidades da comunidade surda que, como
usuária de uma série de políticas públicas,
merece tratamento isonômico e eficiente por
parte dos agentes públicos envolvidos nos
serviços oferecidos por todas as esferas
governamentais.
Para garantir um atendimento nos
parâmetros anteriormente citados, faz-se
necessário, cada vez mais, dotar os servidores
públicos estaduais de mecanismos que
fomentem e disseminem a utilização da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, pois a mesma
possibilita o entendimento necessidades dos
surdos, seus anseios e expectativas, o que se
constitui de uma forma expressiva do exercício
da cidadania.
Com a aprovação dos institutos jurídicos
que determinaram a obrigatoriedade de
atendimento diferenciado por meio da difusão
de Libras nos órgãos governamentais, a ação de
capacitação dos servidores responsáveis pelo
atendimento a esse segmento da população se
faz indispensável, fato possível de ser
concretizado através da oferta de cursos
específicos como este promovido pela Escola de
Governo

EMENTA DO CURSO
PRÉ-REQUISITO
Não possui.

OBJETIVO GERAL
Promover a formação dos servidores
públicos do Poder Executivo do
Estado de Alagoas para habilitá-los
quanto à comunicação e uso da
língua dos sinais, difundindo o
processo de inclusão da comunidade
surda.

Histórico e conceituação da pessoa surda;
Conhecimento sobre a legislação
que assegura a educação da Pessoa Surda;
Características do desenvolvimento da
Pessoa Surda;
O papel da Libras na formação da
identidade do surdo na sociedade inclusiva;
Introdução à estrutura linguística da
Libras;
Compreensão sobre o
Oralismo, Bilinguismo e Comunicação Total;
Prática da Libras (alfabeto manual ou
dactilológico, sinal, números, datas, dias da
semana, pessoas, cores,
matérias escolares, natureza,
adjetivos, alimentação, família, etc).

