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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA DE ENSINO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
PROGRAMA DO CONCURSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cultura surda,
urda, identidade surda e ensino
Fonologia da Libras
Semântica, Morfologia e Sintaxe da Libras
Tradução em Libras
Escrita dos sinais – signwriting
Ensino de Libras

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais
2. Libras: características básicas da fonologia
3. Noções fundamentais de léxico, de morfologia e de sintaxe da Libras
4. Teorias da tradução e interpretação em Libras
5. Noções básicas da língua de sinais brasileira
6. Ensino de Libras: recursos didáticos e metodológicos

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

As atividades referentes ao cargo de professor do magistério superior junto à Área de Ensino de
Libras envolvem a atuação em três eixos principais formados pela tríade ensino-pesquisaensino
extensão: i) ensino, em que são apresentados os conceitos relativos ao ensino da Libras,
visando formar professores de Letras Libras, buscando integrar
integrar os conhecimentos didáticodidático
pedagógicos e os conhecimentos científicos específicos do curso; ii) pesquisa, que envolve a
reflexão e a construção de conceitos que contribuam efetivamente para o avanço nos
conhecimentos literários e linguísticos a respeito da
da Libras, focalizando a iniciação do aluno no
exercício da pesquisa, seja por meio da sua inserção em projetos isolados ou em bases de
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pesquisa, contribuindo com o Programa de Pós-graduação
Pós graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL/
UFRN); e iii) extensão, cujo objetivo
objetivo é o de desenvolver ações dentro de um processo
educativo, cultural e científico que articule o ensino e a pesquisa de forma indissociável, para
viabilizar relações transformadoras entre a universidade e a sociedade numa relação dialógica
com os diversos
sos saberes, promovendo a inserção e o envolvimento de docentes, discentes e
técnico-administrativos
administrativos com experiências junto às comunidades norte-rio-grandenses,
norte
conforme a Resolução 053/2008-CONSEPE/UFRN
053/2008 CONSEPE/UFRN e a Política de Extensão contida no PDI 20102010
2019 da UFRN. Outro aspecto associado à atuação docente relaciona-se
relaciona
às atividades
administrativas que contribuam para o desenvolvimento do Curso de Letras Libras junto ao
Departamento de Letras (DLET) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) como o
engajamento nas políticas institucionais e acadêmicas referenciadas no Plano Trienal do
Departamento de Letras
ras e a atuação na gestão acadêmica com a participação em colegiados
colegiad e
comissões institucionais. Deverá também colaborar
colaborar nos projetos estratégicos do Departamento
e das áreas em que irá atuar e investir
i
na qualificação de sua formação.

OBS: A prova didática deverá ser ministrada em Língua Brasileira de Sinais, pelo próprio
candidato.

