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CURSO LIVRE DE EXTENSÃO
- Básico de LIBRAS -

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano  –
Campus Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para preenchimento de 20
vagas no curso Básico de LIBRAS, com carga horária total de 40 horas. Este curso faz
parte  do  projeto  de  pesquisa  “Mãos  que  falam”,  que  está  sendo  desenvolvido  no
campus.

 1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 Requisitos para a Inscrição

Ser aluno do IF Sertão Pernambucano -  campus Salgueiro. Caso as vagas não sejam
preenchidas pelo público prioritário, elas poderão ser ocupadas por servidores públicos
do IF Sertão Pernambucano - campus Salgueiro, que poderão realizar as inscrições no
mesmo  período  para  preenchimento  de  cadastro  de  reserva,  não  ultrapassando  20
inscritos. 

1.2 Período de inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no período de 12 a 14 de março 2019, de
9h às 12h e de 14h às 17h, na Coordenação de Extensão do campus. 

1.3 Documentos Necessários 

 Ficha de inscrição (Anexo I)
 Declaração de matrícula do IF Sertão – PE (para alunos).

OBS: O preenchimento da Ficha de inscrição (Anexo I) é de inteira responsabilidade do
candidato  e  deverá  ser  feito  de  acordo  com  as  instruções  fornecidas  no  referido
formulário. Não será admitido pedido de retificação após o término das inscrições.

2. DO RESULTADO 

O resultado do Processo Seletivo será divulgado a partir do dia 15 de março de 2019,
na  Secretaria  Acadêmica  do  campus  e  via  internet  pelo  endereço  eletrônico:
www.ifsertao-pe.edu.br. 



3. DA MATRÍCULA 
A matrícula  será efetuada automaticamente pelo IF Sertão Pernambucano -  Campus
Salgueiro, com base na ficha de inscrição entregue, não requerendo a presença do aluno
para novo procedimento.

4. CRONOGRAMA

ETAPAS /DATAS- HORÁRIOS/ LOCAIS 

Lançamento do edital de 
seleção 

11 de março de 2019 Site do IF Sertão – PE 
www.ifsertao-pe.edu.br

Inscrição De 12 de março de 2019 a 
14 de março de 2019
09h às 12h e das 14h às 
17h;

Coordenação de Extensão
IF Sertão Pernambucano- 
Campus Salgueiro

Resultado das inscrições 15 de março de 2019 Site do IF Sertão – PE 
www.ifsertao-pe.edu.br

 
Módulo 1

18 de Março de 2019 a 07 
de julho de 2019

IF Sertão – Campus 
Salgueiro

 

5. DA SELEÇÃO 

A seleção para o curso livre de extensão Básico de LIBRAS ofertado pelo IF SERTÂO
– PE Campus Salgueiro se dará por sorteio. Caso o número de interessados seja menor
que o número de vagas, automaticamente todos os inscritos serão selecionados. 

6. DA MODALIDADE DE EXECUÇÃO DO CURSO 

Os encontros serão sempre às quartas-feiras das 7h30 às 10h30. Serão contabilizadas
horas-aulas  de  atividades  de  pesquisa  e  atividades  extras.  Cada  encontro  presencial
constituirá um total de 2h/a. A plataforma Edmodo será utilizada para atividades extras
de pesquisas que também farão parte da carga horária do curso. 
Receberá  certificado  o  candidato  que  obtiver  75%  de  frequência  no  mesmo  e
participação nas atividades avaliativas. Caso o estudante tenha três faltas seguidas no
curso, o mesmo será desvinculado.

6.1 Conteúdo Programático

O curso apresentará o seguinte conteúdo programático:

1. Parâmetros estruturadores da Libras.
2. Vocabulário Básico.
3. Pronomes em Libras.
4. Construção de frases simples em Libras.
5. Verbos direcionais e não direcionais.
6. Classificadores básicos para conversação em Libras.



7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos  não previstos  neste  edital  serão resolvidos  pela  comissão organizadora  do
curso.
Esclarecimentos  e  informações  adicionais  poderão  ser  obtidos  na  Coordenação  de
Extensão ou pelo e-mail patrícia.lourenco@ifsertao-pe.edu.br.

Salgueiro, 11 de março de 2019

Josenildo Forte de Brito
Diretor-Geral

Portaria nº 120, de 02/03/2017

mailto:patr%C3%ADcia.lourenco@ifsertao-pe.edu.br


Anexo I

Ficha de Inscrição

CURSO Básico de LIBRAS 

Preencha todas as informações constantes nesta ficha até dia 14/03/19.

DADOS PESSOAIS

Nome:

Endereço: CEP:

Telefone:

CPF: RG:

Data de nascimento: Estado Civil:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Já fez um curso de LIBRAS? (   )Sim       (   )Não      
Qual nível e carga horária?_____________________________

Gostaríamos que você  registrasse,  brevemente,  suas expectativas  em relação ao
Curso:

Salgueiro ______ de ______________________________de 2019.

_________________________________________________
Assinatura do candidato


