
Curso de Formação Continuada
Básico de Libras – Saúde minhas mãos falam em Libras

EDITAL Nº 12/2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus

Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Formação Continuada Básico

de Libras - Saúde: minhas mãos falam em Libras (2022), respeitando o limite de vagas fixadas

neste edital. O curso gratuito na modalidade HÍBRIDA tem como objetivo: ofertar um curso

básico de Libras com foco no contexto da saúde. Os objetivos específicos são: sensibilizar os

profissionais de saúde a aprenderem a Libras, língua usada pelos surdos brasileiros e mostrar a

importância da comunicação em Libras nos serviços de saúde.

O presente edital destina 30 vagas (trinta vagas) a candidatos interessados no curso, que terá

carga horária total de 30 (trinta) horas. O pré-requisito para ingresso é ser estudante da área

de saúde  e/ou profissional de saúde.

O acesso se dará conforme critérios estabelecidos no Edital para o processo seletivo

simplificado para ingresso no curso de Extensão. As pré-inscrições são gratuitas e deverão ser

realizadas entre os dias 12/08 a 18/08 de 2022. A Ficha de pré-inscrição deve ser devidamente

preenchida no endereço eletrônico: https://forms.gle/xYmLPEHCddR1EWh88. O(a)

candidato(a) deverá anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos:

a) Cadastro de Pessoa Física - CPF

b) Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, por exemplo);

c) Comprovante de residência atualizado

d) Foto 3 x 4 atual (em formato de imagem)

https://forms.gle/xYmLPEHCddR1EWh88


Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) receberá por e-mail o link para acesso à plataforma

do curso através do e-mail informado no formulário de inscrição.

Ter o ensino médio completo, ser profissional e/ou estudante da área de saúde.

Início das aulas no dia 23/08/2022 e término das aulas 27/09/2022, das 19h às 22h. Poderão

haver encontros presenciais a combinar dia e local com estudantes matriculados no curso. O

processo de seleção dar-se-á mediante atendimento ao pré-requisito e realização de sorteio. Caso

o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, os 30 (trinta) inscritos terão

suas vagas garantidas mediante sorteio. Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas,

todos os candidatos inscritos que atendam ao pré-requisito serão considerados aprovados.

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será

divulgado no endereço eletrônico IFSertãoPE - Editais 2022 (ifsertao-pe.edu.br)

no dia 19/08/22, até às 23:59h. Os candidatos selecionados receberão o link para acesso à

plataforma virtual  do curso através do e-mail informado no formulário de inscrição.

8. CRONOGRAMA

Aula 01 – INSERIR TÍTULO DA AULA
Apresentação da aula para o
estudante

Gramática básica da Libras e vocabulário da área da
saúde

Período da aula 23/08/2022

https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/pet-editais?id=13414


Atividade (fórum, tarefa, wiki, glossário, chat ou questionário) – Aula 01
Título da tarefa Apresentação pessoal em Libras
Descrição/Enunciado Vídeo apresentação pessoal em Libras

(   ) Atividade avaliativa -  Peso: xx%
( x ) Atividade não avaliativa (sem nota)

Aula 02 – INSERIR TÍTULO DA AULA
Apresentação da aula para o
estudante

Gramática básica da Libras e vocabulário da área da saúde

Período da aula 30/08/2022

Atividade (fórum, tarefa, wiki, glossário, chat ou questionário) – Aula 02

Tarefa Conversação em Libras

Descrição/Enunciado Conversação em Libras
(   ) Atividade avaliativa -  Peso: xx%
( x ) Atividade não avaliativa (sem nota)

Aula 03 – INSERIR TÍTULO DA AULA
Apresentação da aula para
o estudante

Gramática básica da Libras e vocabulário da área da saúde

Período da aula 06/09/2022

Atividade (fórum, tarefa, wiki, glossário, chat ou questionário) – Aula 03
Tarefa Apresentação de diálogo
Descrição/Enunciado Simulação de um atendimento ao surdo em Libras
( x ) Atividade avaliativa -  Peso: 30%
(   ) Atividade não avaliativa (sem nota)

Aula 04 – INSERIR TÍTULO DA AULA
Apresentação da aula para
o estudante

Construção de frases uso em contexto da saúde

Período da aula 13 a 27/09/2022

Atividade (fórum, tarefa, wiki, glossário, chat ou questionário) – Aula 04
Questionário Apresentação de frases no contexto da saúde
Descrição/Enunciado Apresentação de frases no contexto da saúde
( x) Atividade avaliativa -  Peso: 70%
(   ) Atividade não avaliativa (sem nota)



Caberá à coordenação de extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Os casos, que

exijam decisões de ordem superior, serão submetidas à Direção Geral do campus Salgueiro para

apreciação. Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital ou prestarem

quaisquer informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados.

Salgueiro, 12 de agosto de 2022.

Josenildo Forte de Brito
Diretor Geral / IFSertãoPE

Campus Salgueiro
Portaria n. 182/2020


		2022-08-12T08:26:26-0300
	Josenildo Forte de Brito:02336481430




