
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A Coordenação do Curso de Especialização em 
Faculdade de Letras, da Regional Goiânia, 
Samambaia na cidade de Goiânia
para o referido curso. Maiores informações poderão
coord.especializacao@gmail.com,
 

O Curso será realizado no período de 
de 400 horas, e as aulas serão mini
na Faculdade de Letras. 

 
O Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais destina

interessados em temáticas relacionadas ao curso que sejam graduados (licenciad
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação nas áreas de Letras, Fonoaudiologia, Educação, 
Licenciaturas, Psicologia e áreas afins. Os candidatos devem ter 
de Sinais – Libras, tendo como objetivos: 
fenômenos linguísticos das línguas de sinais, visando sua valorização, no âmbito científico, nos 
diversos contextos de ensino e pesquisa, proporcionando o aperfeiçoamento dos aspectos teóricos, 
práticos e de análise linguística; d
sinais; identificar procedimentos metodológicos de pesquisa li
refletir sobre os processos de aquisição, registro e produção nas língua
com os estudos linguísticos e ensino da língua; e o
sobre sua prática e aprimorá-la com base em novas pesquisas em Linguística das Línguas de Sinais 
e Linguística Aplicada ao processo ensino 

 
 
2 - DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 As inscrições serão realizadas somente por e
 
2.2. No ato da inscrição, o candidato deverá enviar para o e
os seguintes documentos anexados em PDF ou JPG:
 

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais
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A Coordenação do Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais
da Regional Goiânia, com sede no Avenida Esperança, s/n, Campus 

Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estão re
para o referido curso. Maiores informações poderão ser obtidas através do e
coord.especializacao@gmail.com, telefones (62) 3521-1160 e website http://cells

O Curso será realizado no período de 17/02/2017 a 07/04/2018, totalizando a carga horária
as aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 18h às 22h e Sábados, das 8h as 18h

O Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais destina
interessados em temáticas relacionadas ao curso que sejam graduados (licenciad
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação nas áreas de Letras, Fonoaudiologia, Educação, 
Licenciaturas, Psicologia e áreas afins. Os candidatos devem ter conhecimento d

Libras, tendo como objetivos: contribuir com a formação do aluno no estudo dos 
fenômenos linguísticos das línguas de sinais, visando sua valorização, no âmbito científico, nos 
diversos contextos de ensino e pesquisa, proporcionando o aperfeiçoamento dos aspectos teóricos, 

análise linguística; discutir e refletir sobre os fenômenos linguísticos das línguas de 
dentificar procedimentos metodológicos de pesquisa linguística das línguas de sinais; 

efletir sobre os processos de aquisição, registro e produção nas línguas de sinais, visando contribuir 
inguísticos e ensino da língua; e oferecer subsídios para que o aluno possa refletir 

la com base em novas pesquisas em Linguística das Línguas de Sinais 
processo ensino – aprendizagem de língua de sinais.

serão realizadas somente por e-mail no período de 15/03/2017 a 20/04

didato deverá enviar para o e-mail coord.especializ
anexados em PDF ou JPG: 

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Letras 

Departamento de Libras e Tradução 
Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais 

LINGUÍSTICA DAS LÍNGUAS DE SINAIS 

as Línguas de Sinais da 
Avenida Esperança, s/n, Campus 

reabertas as inscrições 
ser obtidas através do e-mail 

http://cells.letras.ufg.br. 

, totalizando a carga horária 
às 22h e Sábados, das 8h as 18h, 

O Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais destina-se a profissionais 
interessados em temáticas relacionadas ao curso que sejam graduados (licenciados ou bacharéis) em 
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação nas áreas de Letras, Fonoaudiologia, Educação, 

conhecimento da Língua Brasileira 
ontribuir com a formação do aluno no estudo dos 

fenômenos linguísticos das línguas de sinais, visando sua valorização, no âmbito científico, nos 
diversos contextos de ensino e pesquisa, proporcionando o aperfeiçoamento dos aspectos teóricos, 

guísticos das línguas de 
nguística das línguas de sinais; 

s de sinais, visando contribuir 
ferecer subsídios para que o aluno possa refletir 

la com base em novas pesquisas em Linguística das Línguas de Sinais 
aprendizagem de língua de sinais. 

15/03/2017 a 20/04/2017. 

coord.especializacao@gmail.com 



 
 

 
 

 
 

a. Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada e escaneada;
b. Documento de identidade e do CPF;
c. Visto RNE para estrangeiros residentes no País
d. Certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata
e. Diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo
MEC, ou documento que comprove que o candidato colará grau no
curso de graduação antes de matrícula neste Curso de Especiali
f. Histórico escolar do curso de graduação
g. Último contracheque, se servidor da UFG;
h. Curriculum Lattes; 
i. Comprovante de conhecimento em Libras.

 
2.2.1 Os candidatos que fizeram inscrições por e
maio, das 17h às 18h: 
 

a. Duas fotos 3x4 recentes; 
b. Originais dos documentos anteriormente enviados por e
Identidade, CPF, Diploma de Graduação e Histórico Escolar
do Curso. 

 
2.3. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 
apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional.
 
2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a in
do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa 
e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. O Edital visa preencher as vagas remanescentes do Edital 
(vinte), sujeito à alteração conforme plano de trabalho aprovado para esta turma, acrescida de dez 
por cento (10%) destinadas a servidores da UFG, totalizando 
 
3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos
Edital; 
 
 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
 
4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em 
desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da 
Letras da Regional Goiânia, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos 
definidos neste Edital. 
 
4.2. O processo de seleção será desenvolvido na 
divulgado pela Comissão de Seleção.
 

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais

(modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada e escaneada;
b. Documento de identidade e do CPF; 

Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 
caso haja alteração no nome da candidata; 
de graduação em curso reconhecido pelo 

ou documento que comprove que o candidato colará grau no 
curso de graduação antes de matrícula neste Curso de Especialização; 

Histórico escolar do curso de graduação; 
, se servidor da UFG; 

i. Comprovante de conhecimento em Libras. 

Os candidatos que fizeram inscrições por e-mail deverão apresentar nos dias 

b. Originais dos documentos anteriormente enviados por e-mail: 
Diploma de Graduação e Histórico Escolar, para autenticação pela Secretaria 

títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 
apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional.

2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a in
do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa 
e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

O Edital visa preencher as vagas remanescentes do Edital FL 01/2017. O número de vagas é 
sujeito à alteração conforme plano de trabalho aprovado para esta turma, acrescida de dez 

por cento (10%) destinadas a servidores da UFG, totalizando 22 vagas. 

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais
desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da 

, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos 

4.2. O processo de seleção será desenvolvido na Faculdade de Letras, em local a ser definido e 
divulgado pela Comissão de Seleção. 

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Letras 

Departamento de Libras e Tradução 
Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais 

(modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada e escaneada; 

mail deverão apresentar nos dias 07 e/ou 08 de 

para autenticação pela Secretaria 

títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 
apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional. 

2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a instituição 
do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa 

O número de vagas é 20 
sujeito à alteração conforme plano de trabalho aprovado para esta turma, acrescida de dez 

de seleção serão os constantes deste 

Linguística das Línguas de Sinais será 
desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos 

, em local a ser definido e 



 
 

 
 

 
 

4.3. A seleção constará de duas fases
 
a) Habilitação: Estará habilitado para seguir para a etapa seguinte, a de classificação, 

que comprovar conhecimento d
 
 

I. apresentação de diploma de gra
Interpretação em Libras/Português ou Pedagogia Bilíngue 

II.  ou certificado ProLibras para qualquer área e nível, sendo aceitos certificados de 
atuação em nível superior

III.  ou certificados que demonstrem a frequência e aprovação em curso livre de Libras
somem o mínimo de 300 horas

IV.  ou, em caso de candidato não apresentar o
submeter-se a uma avaliação de 
banca composta por professores do curso de especializaçã
do curso. 
 
 

b) Classificação:A Nota de Classificação (NC) será obtida por meio de
I. Prova, na qual o candidato deverá responder e

banca examinadora composta de professores do cursoe terá um valor de 0,0 a 10,0
pontos;  

 
4.4. Na divulgação do resultado da fase de Habilitação,
habilitados, com exceção daqueles considerados reprovados ou desistentes.
 
4.5. O candidato que não atingir, no mínimo, nota 
 
4.6. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 
obedecendo ao seguinte cronograma:
 
a) 08/05/2017, das 18h00 às 21h00 horas, realização da Fase de Habilitação

b) 09/05/2017, das 18h00 às 21h00 horas, prova 

 
4.7. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações.
 
4.8. O não comparecimento do candidato a um exame caracterizará desistência do mesmo e 
resultará na sua eliminação do processo seletivo.
 
4.9. A classificação do candidato dependerá de sua 

 
4.10. Em caso de empate na Nota de Classificação
a maior nota na seguinte ordem: mais idoso
 
4.11. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade 
de Letras da Regional Goiânia e divulgad
em 11 de maio de 2017. 

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais

duas fases: 

: Estará habilitado para seguir para a etapa seguinte, a de classificação, 
que comprovar conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, o que poderá ser feito mediante: 

apresentação de diploma de graduação em Letras: Libras ou Letras: Tradução e 
Interpretação em Libras/Português ou Pedagogia Bilíngue – Libras e Português; 

certificado ProLibras para qualquer área e nível, sendo aceitos certificados de 
atuação em nível superior, e de certificação para Ensino ou Tradução
ou certificados que demonstrem a frequência e aprovação em curso livre de Libras
somem o mínimo de 300 horas;  

candidato não apresentar os comprovantes descritos acima
se a uma avaliação de conhecimento em Libras, realizada por meio de uma 

banca composta por professores do curso de especialização, conforme Edital de seleção 

A Nota de Classificação (NC) será obtida por meio de: 
na qual o candidato deverá responder em Libras. Essa prova será elaborada por 

banca examinadora composta de professores do cursoe terá um valor de 0,0 a 10,0

do resultado da fase de Habilitação, constará o nome de todos os candidatos 
les considerados reprovados ou desistentes. 

O candidato que não atingir, no mínimo, nota 7,0 (sete) na fase de classificação,

. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 08 a 0
o seguinte cronograma: 

h00 às 21h00 horas, realização da Fase de Habilitação; 

00 horas, prova (em Libras);  

. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. 

mento do candidato a um exame caracterizará desistência do mesmo e 
resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

. A classificação do candidato dependerá de sua Nota de Classificação. 

Nota de Classificação, a classificação ordinal será feita de acordo com 
mais idoso. 

resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade 
de Letras da Regional Goiânia e divulgado por meio eletrônico na página http:/

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Letras 

Departamento de Libras e Tradução 
Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais 

: Estará habilitado para seguir para a etapa seguinte, a de classificação, o candidato 
que poderá ser feito mediante:  

duação em Letras: Libras ou Letras: Tradução e 
Libras e Português;  

certificado ProLibras para qualquer área e nível, sendo aceitos certificados de 
Tradução;  

ou certificados que demonstrem a frequência e aprovação em curso livre de Libras, que 

comprovantes descritos acima, deverá 
realizada por meio de uma 

o, conforme Edital de seleção 

Essa prova será elaborada por 
banca examinadora composta de professores do cursoe terá um valor de 0,0 a 10,0 

constará o nome de todos os candidatos 

na fase de classificação, será eliminado. 

09 de maio de 2017, 

mento do candidato a um exame caracterizará desistência do mesmo e 

ação ordinal será feita de acordo com 

resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade 
http://cells.letras.ufg.br 



 
 

 
 

 
 

 
4.13. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os candidatos, 
com exceção daqueles considerados desistentes
reprovado. 
 
4.14. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos na 
Secretaria do curso, até 30 (trinta) dias
documentos serão enviados à reciclage
 
 
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1. As matrículas serão realizadas no período de 
documentos para o e-mail coord.especializacao@
 
5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado:
 

a) o requerimento em formulário pr
b) o comprovante do recolhimento da taxa  de matrícula, cujo boleto bancário estará disponível 
na Coordenação/Secretaria do Curso, com exceção do(s) aluno(s) servidor(es) da UFG.
c) cópia do último contracheque

 
5.2.1. Os originais dos documentos 
coord.especializacao@gmail.com
18h na Secretaria do Curso. 
 
5.3. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetiva
colou grau em curso superior devidamente reconhecido pelo MEC, antes do 
 
5.4. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, se
da homepage http://cells.letras.ufg.br
 
5.5. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.
 
5.6. O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida 
ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga do 
respectivo curso. 
 
5.7. Não será permitido o trancamento de matrícula neste Curso.
 
 
6. DO CUSTO 
 
6.1 O valor total do curso é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Serão fixadas
mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso, no valor de R$ 250,00 (duz
reais).  
 

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais

4.13. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os candidatos, 
com exceção daqueles considerados desistentes, seguidos de sua situação como aprovado ou 

4.14. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos na 
30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados e, findo este prazo, os 

documentos serão enviados à reciclagem. 

5.1. As matrículas serão realizadas no período de 15/05/2017 a 19/05/2017
especializacao@gmail.com 

5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado:

o requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso; 
o comprovante do recolhimento da taxa  de matrícula, cujo boleto bancário estará disponível 

na Coordenação/Secretaria do Curso, com exceção do(s) aluno(s) servidor(es) da UFG.
ópia do último contracheque, se  servidor da UFG. 

documentos citados no item 5.2, enviados 
gmail.com, deverão ser apresentados no dia 20 de mai

5.3. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetiva
evidamente reconhecido pelo MEC, antes do seu 

5.4. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, se
.letras.ufg.br. 

ermitida a matrícula condicional ou extemporânea.

. O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida 
ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga do 

. Não será permitido o trancamento de matrícula neste Curso. 

6.1 O valor total do curso é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Serão fixadas
mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso, no valor de R$ 250,00 (duz

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Letras 

Departamento de Libras e Tradução 
Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais 

4.13. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os candidatos, 
seguidos de sua situação como aprovado ou 

4.14. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos na 
após a divulgação dos resultados e, findo este prazo, os 

/2017 com envio dos 

5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

o comprovante do recolhimento da taxa  de matrícula, cujo boleto bancário estará disponível 
na Coordenação/Secretaria do Curso, com exceção do(s) aluno(s) servidor(es) da UFG. 

enviados para o e-mail 
20 de maio de 2017, das 17h às 

5.3. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetivamente comprove que 
seu início. 

5.4. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, será divulgado através 

ermitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

. O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida 
ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga do 

6.1 O valor total do curso é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Serão fixadas 14 
mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 



 
 

 
 

 
 

6.2 A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula e, portanto, será denominada de 
“matrícula”.  
 
6.3 O não pagamento da mensalidade em dia acarretará em juros e correções do valor a ser pago 
pelo aluno do curso.       
 
 
7. SOBRE AS AULAS 
 
7.1 As aulas serão iniciadas no dia 20 de maio de 2017
de 2018. 
 
7.2 Os encontros serão realizados nas sextas e sábados, conforme cronograma em anexo a esse 
edital.  
 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
8.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas 
nos comunicados e neste edital; 
 
8.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 
comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 
processo seletivo; 
 
8.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, na Secretaria 
participando do processo de seleção;
 
8.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Especialização em 
Línguas de Sinais será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do 
resultado final. 
 
8.5. Os casos omissos neste Edital 
da Regional Goiânia, em primeira instância. 
 

 
 

Coordenadora do Curso de Especial
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6.2 A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula e, portanto, será denominada de 

6.3 O não pagamento da mensalidade em dia acarretará em juros e correções do valor a ser pago 

iniciadas no dia 20 de maio de 2017, com término previsto para o dia 07 de abril 

7.2 Os encontros serão realizados nas sextas e sábados, conforme cronograma em anexo a esse 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas 

.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
tativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 

.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, na Secretaria do curso, enquanto estiver 
participando do processo de seleção; 

.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Especialização em 
será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do 

ste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Letras, 
em primeira instância.  

 
 

Goiânia, 15 de Março de 2017. 

 
 

Profa. Juliana Guimarães Faria 
Coordenadora do Curso de Especialização  

em Linguística das Línguas de Sinais 

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Letras 

Departamento de Libras e Tradução 
Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais 

6.2 A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula e, portanto, será denominada de 

6.3 O não pagamento da mensalidade em dia acarretará em juros e correções do valor a ser pago 

rmino previsto para o dia 07 de abril 

7.2 Os encontros serão realizados nas sextas e sábados, conforme cronograma em anexo a esse 

.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas 

.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
tativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 

do curso, enquanto estiver 

.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Especialização em Linguística das 
será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do 

serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Letras, 
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CALENDÁRIO 
Especialização em Linguística das línguas de sinais

Mês Dia Horário 

Mai/17 20 8h às 18h Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia

Jun/17 

02 18h às 22h 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia

03 8h às 18h Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia

09 18h às 22h Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia

10 8h às 18h Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia

23 
18h às 22h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 
semântica 

24 8h às 18h Tópicos em estudos lingu
e morfologia

Jul/17 

07 
18h às 22h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 
semântica 

08 
8h às 18h 

Tópicos em estudos linguísticos das L
semântica 

14 
18h às 22h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 
semântica 

15 
8h às 18h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sin
semântica 

Ago/17 

11 
18h às 22h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 
semântica 

12 8h às 18h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

18 18h às 22h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

19 8h às 18h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

26 8h às 18h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

Set/17 

01 
18h às 22h 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 
semântica 

02 8h às 18h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

15 18h as 22h Linguística Aplicada: ensino das lí

16 8h às 12h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

16 14h às 18h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

22 18h às 22h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escol

23 8h às 18h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

29 18h às 22h Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais

30 8h às 18h Linguística Aplicada: ensino das línguas 

Out/17 
06 18h às 22h Análise do discurso e as línguas de sinais

07 8h às 18h Análise do discurso e as línguas de sinais

20 18h às 22h Análise do discurso e as línguas de sinais

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais

CALENDÁRIO – 1ª TURMA – 2017 – 2ª entrada
Especialização em Linguística das línguas de sinais 

 
Disciplina 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 

picos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia 
e morfologia 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e 

Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 
Linguística Aplicada: ensino das línguas de sinais 

 
Análise do discurso e as línguas de sinais 
Análise do discurso e as línguas de sinais 
Análise do discurso e as línguas de sinais 
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2ª entrada 
 

Docente H 
 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 10 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 5 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 10 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 5 

picos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 10 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 
Sofia 

5 

ísticos das Línguas de Sinais (I): fonética, fonologia Claudney 10 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 

Sofia 
5 

ínguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 
Sofia 

10 

Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 
Sofia 

5 

taxe e Estelita e 
Sofia 

10 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 

Sofia 
5 

Francisco 10 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas Renata  5 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas Renata 10 

Francisco 10 

 
Tópicos em estudos linguísticos das Línguas de Sinais (II): sintaxe e Estelita e 

Sofia 
5 

Neuma 10 

Neuma 5 

Neuma 5 

Alessandra 5 
as teóricas Renata 5 

Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas Renata 10 

Alessandra 5 

Alessandra 10 

 

Sofia 5 

Sofia 10 

Sofia 5 



 
 

 
 

 
 

21 8h às 18h Análise do discurso e as línguas de sinais

27 18h às 22h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

28 8h às 18h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

Nov/17 

10 18h às 22h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I)

11 8h às 18h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I)

17 18h às 22h Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escola

24 18h às 22h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I)

25 8h às 18h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I)

Dez/17 

08 18h às 22h Políticas linguísticas, bilinguis

09 8h às 18h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I)

15 18h às 22h Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais

16 8h às 18h Políticas linguísticas, bilingu

Fev/18 

02 18h às 22h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (II)

03 8h às 18h Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais

23 18h às 22h Metodologia de

24 8h às 18h Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (II)

Mar/18 

02 18h às 22h Sociolinguística nas línguas de sinais 

03 8h às 18h Sociolinguística nas línguas de sinais

09 18h às 22h Sociolinguística nas línguas de sinais

10 8h às 18h Sociolinguística nas línguas de sinais

16 18h às 22h Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa

17 8h às 18h Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa

30 18h às 22h Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa

31 8h às 18h Seminário de integração 
curso 

Abr/18 07 8h às 18h 
Seminário de integração 
curso 

 

 

DATAS IMPORTANTES: 
 
Publicação do Edital: 15 de março
Inscrições: 15 de março a 20 de 
Homologação das inscrições: 24
Processo seletivo: 08 e 09 de maio
Resultado do processo seletivo
Período de recurso do resultado do processo seletivo: 12 de maio de 2017
Resultado dos recursos do processo seletivo: 15
Matrículas: 15 a 20 de maio de 2017
Início das aulas: 20 de maio de 2017
Término das aulas: 07 de abril de 2018
Trabalho de Conclusão do Curso
Seminário de Integração, nas datas de 31 de março e 07 de abril de 2018.
Entrega da versão final do TCC

Curso de Especialização em Linguística das Línguas de Sinais

do discurso e as línguas de sinais 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas

 
 
 

Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I) 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I) 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I) 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I) 

 
Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (I) 
Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais 
Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais 

 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (II) 
Políticas linguísticas, bilinguismo e as Línguas de Sinais 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (II) 
Metodologia de pesquisa na Linguística das Línguas de Sinais (II) 

 
Sociolinguística nas línguas de sinais  

stica nas línguas de sinais 
Sociolinguística nas línguas de sinais 
Sociolinguística nas línguas de sinais 
Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa 
Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa 
Escrita das línguas de sinais: ensino e pesquisa 
Seminário de integração – Entregas de TCC e encontro de encerramento do 

Seminário de integração – Entregas de TCC e encontro de encerramento do 

março de 2017 
20 de abril de 2017 

: 24 de abril de 2017 
maio de 2017 

Resultado do processo seletivo: 11 de maio de 2017 
Período de recurso do resultado do processo seletivo: 12 de maio de 2017 

ecursos do processo seletivo: 15 de maio de 2017 
de 2017 
de 2017 

: 07 de abril de 2018 
Trabalho de Conclusão do Curso– TCC – Deve ser entregue e aprovado na Disciplina de 

, nas datas de 31 de março e 07 de abril de 2018. 
são final do TCC: até 07 de maio de 2018. 
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Sofia 10 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas Renata 5 
Teorias linguísticas das Línguas de Sinais: abordagens e escolas teóricas Renata 10 

 

 Neuma  5 
 Neuma 10 

s teóricas Renata 5 
 Neuma 5 
 Neuma 10 

 

Juliana 5 
 Neuma 10 

Juliana 5 

Juliana 10 

 
 Claudney 5 

Juliana 10 
 Claudney 5 
 Claudney 10 

 

Marcos 5 

Marcos 10 

Marcos 5 

Marcos 10 

Estelita 5 

Estelita 10 

Estelita 5 
Entregas de TCC e encontro de encerramento do Todos 10 

Entregas de TCC e encontro de encerramento do 
Todos 10 

Deve ser entregue e aprovado na Disciplina de 


