
 

 
 
 

 

EDITAL 18/2016 - Curso de Especialização em LIBRAS 

 

Curso de Pós-Graduação em Libras 

FCE – Faculdade Campos Elíseos 

Núcleo de Pós Graduação em Educação 

 

 

Desenvolvimento Intelectual e Acadêmico: 

IPCA – Instituto Paulista de Ciências Administrativas  

(Mantenedora) 

 
AVENIDA OTACILIO TOMANIK, N˚ 1241, JARDIM  BONFIGLIOLI 

   São Paulo / SP - CEP: 5363-101- Telefones: 11- 3714-5684 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS – 18/2016 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

 

A Faculdade Campos Elíseos, Instituição de Ensino Superior, autorizada pelo 

Ministério de Educação e Cultura em 11 de julho de 1994, reconhecida pela 

Portaria n° 2.076 de 31 de outubro de 1997, tendo seu reconhecimento renovado 

pela Portaria n° 2.413 de 07 de julho de 2005, faz saber que se acha aberta as 

inscrições para o Curso de Especialização em Libras, Edital 18/2016, que será 

regida pelos princípios e regras desta Faculdade, observando seus Estatutos e 

Regulamentos Internos. 

 

DA COMISSÃO: 

 
Presidirá a Comissão deste Edital, na qualidade de Presidente e Diretor do Núcleo de Pós 

Graduação em Educação, o Professor Me. Ivan César Rocha Pereira e na qualidade de 

Coordenador Acadêmico do Núcleo de Pós Graduação e Extensão, a Professor MS. 

Rodrigo Leite da Silva. 

 

 

DO CERTIFICADO DE ESPECIALISTA: 

 

Farão jus ao certificado de Especialista em Libras apenas os alunos que tiverem 

obtido aproveitamento segundo os critérios de avaliação previamente 

estabelecidos (projeto pedagógico), assegurada, nos cursos presenciais, pelo 

menos, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Os certificados de conclusão devem mencionar a área de conhecimento do 

curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual deve 

constar, obrigatoriamente:  

 

 

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e 

nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;  

II - período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de 

efetivo trabalho acadêmico;  

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito 

obtido;  

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da 

presente Resolução; e  

V - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, tanto no caso de 

cursos ministrados a distância como nos presenciais; 

 

REQUISITOS: Graduação  

INSCRIÇÃO: As inscrições poderão ser realizadas junto a Secretaria Geral da Faculdade 

Campos Elíseos, no Núcleo de Pós Graduação ou através de formulário on-line, disponível 

no site http://www.fce.edu.br - pós-graduação/educação, ou nos Polos Associados. 

PERÍODO: Turmas iniciando todos os meses, nos Polos Associados. 

 

VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

 Verificar no ato da matrícula, na faculdade ou Polo Associados. 

 

 

NÚMERO DE VAGAS: 

- 200 (duzentas)  

 

MENSALIDADE: 

- Consultar o valor através do telefone (11)4193-1617 ou Polo da sua Região. 

 

Obs. – * O valor da mensalidade pode variar de Polo ou Região onde o curso esta sendo 

ministrado. Informações a respeito de mensalidades e valores devem ser realizadas 

através de e-mail ou contato com o respectivo polo educacional. A relação de Polos 

Educacionais encontra-se junto à página de Polos. 

 

CARGA HORÁRIA: 600h 

 

INÍCIO DO CURSO: Turmas iniciando todos os meses. 



 

 

 

 

 

DO PROGRAMA: 

 

O Centro de Pós-Graduação e Extensão da FCE desenvolve cursos com objetivo 

de atualizar e qualificar profissionais da área da educação, com habilidades e 

competências para exercer um trabalho de excelência no que tange as 

atividades educacionais. Os cursos de Pós-Graduação estão estruturados de 

acordo com as exigências da Resolução CNE/CES nº 01/2007. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Matriz Curricular 

Núcleo Específico 

 
I. Cultura, identidade e escrita dos surdos 

II. Fundamentos teóricos do tradutor/intérprete de libras.  

III. Metodologias de ensino: para surdos (AEE) e para ouvintes tradutores/intérpretes de 

língua de sinais.  

IV. Introdução à linguística geral e da língua de sinais: noções gramaticais.  

V. Prática de Libras: identificação pessoal, saudações, relações familiar e gramática.  

VI.  Prática de Libras - Ambiente Educacional: níveis de ensino, espaço físico, 

disciplinas, materiais escolar e gramática.  

VII. Prática de Libras - Corpo Humano: higiene corporal, saúde, emoções e religiões.  

VIII. Práticas de Libras: verbos, adjetivos e advérbios utilizados no cotidiano.  

IX. Prática de Libras: lazer, atividades esportivas e lugares. 

X. Prática de Libras: profissões e ambiente profissional.  

 

 

Núcleo Comum 

 
I. Técnicas em Pesquisa Científica  

II. Desafios para Docência Superior 

III. Desafios Educacionais no Século XXI.   

IV. Didática do Ensino Superior  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO DE MATRÍCULA:  

 

 01 Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Histórico de 

Graduação ou Certificado de Conclusão 

 

 01 Cópia Simples: 

a. RG 

b. CPF 

c. Titulo de Eleitor  

d. Certidão de Casamento ou Nascimento 

e. Comprovante de Endereço (Atualizado) 

f. Reservista Militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação 

g. 02 fotos 3X4 

h. Currículo Atualizado 

i. Contrato de Matricula e Prestação de Serviços Educacionais 

 

 

Local de Aulas Presenciais: 

FCE – Faculdade Campos Elíseos e Polos Conveniados. 

Site: www.fce.edu.br 

 


