“O Diálogo por meio da Língua de Sinais”
CURSO LIVRE DE LIBRAS – lingua Brasileira de Sinais
Libras básico (para iniciante) e intermediario.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Prefeitura Municipal de Volta Redonda através da secretaria da pessoa com deficiência, visando
atender a demanda local e regional, oferece o curso de Libras- Língua Brasileira de Sinais na
modalidade básico e intermediário contribuindo assim para a construção de uma sociedade
inclusiva. Ao final deste curso os alunos estarão cientes acerca das várias perspectivas sobre a
surdez e das comunidades surdas, que são identificadas como grupos culturais distintos. Estarão
aptos a e reconhecer a importância da igualdade de acesso para aqueles que são surdos usuários
da Língua Brasileira de Sinais.
1.1 Os cursos são gratuitos e não possuem taxa de inscrição.
1.2 Certificação após a sua conclusão.
1.2 Os cursos serão realizados em formato presencial, obedecendo as orientações dos Decretos do
Governo do Estado sobre o distanciamento social e limitação do número de estudantes
por sala e turno. O uso de máscara obrigatório durante toda a permanência na instituição. O(a)
aluno(a) deverá trazer sua garrafa individual de água, além do álcool em gel.
2.

PÚBLICO ALVO
Este curso está dirigido ao publico em geral, profissionais, técnicos, estudantes de qualquer área,
família e amigos de surdos, ou deficientes auditivos.

3. DOS PRÉ-REQUISITOS
4.1 Curso Básico para crianças e adolescentes.
- esteja freqüentando uma escola e tenha ate 17 anos.
4.2 Curso Básico de Libras
- ter concluído o Ensino Fundamental
4.3 Curso de Libras Intermediário:
- ter concluído curso de Libras Básico com carga horária mínima de 120h ou aprovação na
avaliação.

4. CURSOS OFERTADOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR TURNO
Cursos
Carga Horária

Vagas

Dia da Semana
e horário

Curso Básico
para crianças
e
adolescentes
ate 17 anos36h

40

sextas

Curso Básico
de Libras –
Acima de 18
anos
50h

90

Curso
Intermediário
de Libras –
50h

25

Período De
Inscrição

Divulgação dos
selecionados
para o curso
básico

Divulgação dos
Aprovados
Intermediário
para o curso
intermediário

Manhã: 9:30
às 11h
ou
Tarde: 15h às
16:30h
segunda ou
quarta:
TARDE
15h as 17h
Ou
quinta:
manhã
9h às 11h

25/02/2022
A
09/03/2022

11/03/2022

15/03/2022

terças:MANHÃ
9h às 11h

Obs. As aulas serão uma vez por semana.

5.

INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada de forma online, a partir do dia 25 de fevereiro de 2022 pelo
formulário vr.rj.gov.br/libras

6.

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS e AVALIAÇÃO

6.1

A seleção dos candidatos aos cursos de libras básico será realizada por meio de sorteio
eletrônico.

6.2

A seleção dos candidatos ao curso de libras intermediário contará com uma prova prática
para aferição da proficiência do(a) candidato(a) em Libras considerando os critérios abaixo
descritos.

PONTUAÇÃO
CRITÉRIOS
Fluência
(mínima)
Datilologia

6.3

em

Libras

MÍNIMA

MÁXIMA

1

5

1

5

A avaliação para o curso de libras intermediário consistirá em 05 (cinco) perguntas que
serão feitas em Libras e deverão ser respondidas em Libras. Os temas das perguntas
versam sobre as temáticas estudadas no curso básico.

7. DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS MATRICULADOS
A divulgação da relação dos/as candidatos/as aprovados será publicada no site da Prefeitura
(vr.rj.gov.br/libras) e no instragran @smpd.vr
8. MATRÍCULA
8.1 A matrícula, para o curso básico, deverá ser realizada entre os dias 14/03/2022 a
16/03/2022, devendo o candidato entregar a documentação até às 17h do último dia do
certame.
8.2 A matrícula, para o curso intermediário, deverá ser realizada entre os dias 17/03/2022 e
18/03/2022, devendo o candidato entregar a documentação até às 17h do último dia do
certame.

9. DOCUMENTAÇÃO
9 .2 O/A candidato/a aprovado na seleção dentro do número de vagas realizará sua inscrição na
secretaria da pessoa com deficiência, situada na Avenida 17 de Julho , nº 20, no bairro Aterrado.
Para efetivação da matrícula, o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia do documento oficial com foto (cópia);
b) 1 foto 3x4 colorida recente;
c) certificado de conclusão do ensino fundamental ou Ensino Médio.

10.

CRONOGRAMA

Publicação do edital
Período de Inscrições
Divulgação da lista dos Sorteados do curso
para o curso libras básico intermediário.

24/02/2022
25/02/2022 à 09/03/2022
11/03/2022

às 17h

Realização da avaliação dos candidatos do
Curso de Libras Intermediário.

14/03/2022 de 9:00 as 12h (por ordem
de chegada) na secretaria da pessoa com
deficiência.

Divulgação dos aprovado para o curso
intermediário

15/03/2022

Matricula do curso básico
Matricula do curso Intermediário

AULA INAUGURAL turno Matutino
(todas as turmas)

AULA INAUGURAL turno Vespertino
(todas as turmas)

14/03/2002 a 16/03/2022
17/03/2022 e 18/02/2022

25/03/2022

23/032022

