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II Seminário Nacional de Metodologias e Práticas Educativas de Libras 
 

I Semana Acadêmica de Letras Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para 
Surdos da UFPA 

“A Libras e a Língua Portuguesa: a educação bilíngue de Surdos em debate” 
 

É com imensa satisfação que os Chefes da Câmara do Curso de Letras Libras e Língua 
Portuguesa como segunda língua para Surdos divulgam as diretrizes do II SEMPRE-LIBRAS (II 
Seminário Nacional de Metodologias e Práticas Educativas de Libras da UFPA) e da I Semana 
Acadêmica de Letras Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos da UFPA, 
em que a realização do evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, em Belém – 
Pará. Tal evento contará com a presença de professores convidados de Universidades 
Federais de outros estados de nosso país, além de pesquisadores de nosso estado do Pará. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: 
 

O II Seminário Nacional de Metodologias e Práticas Educativas de Libras e a I Semana 
Acadêmica de Letras Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos da UFPA 
tem por objetivos: 

- Realizar um espaço de discussões sobre Metodologias e Práticas Educativas de 
Libras;  

- Debater a respeito do processo Ensino-Aprendizagem da Libras e Língua Portuguesa 
como segunda língua para Surdos; 

- Discutir acerca da Libras e da Língua Portuguesa e, desta forma, debater 
especialmente sobre a educação bilíngue de Surdos; 

- Socializar Experiências e Pesquisas de professores e profissionais que atuam na área 
da Educação de Surdos. 
 

2. DO TEMA: 
 

O tema central do Evento será “A Libras e a Língua Portuguesa: a educação bilíngue 
de Surdos em debate”. 
 

3. CARGA HORÁRIA DO EVENTO: 
 

O evento terá uma carga horária total estendida de 20 horas sendo distribuídas entre: 
- 04 horas de Credenciamento e Conferência de Abertura (1º dia); 
- 08 horas de Mesas Redondas (2º dia); 
- 08 horas de palestras, Conferência de Encerramento, oficinas e atividades culturais (3º dia); 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

O limite de inscrições será de 130 vagas. Tais inscrições serão feitas da seguinte forma: 
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SEM submissão de trabalhos: de 19 de abril a 19 de maio de 2017. As inscrições serão 
realizadas no site do evento: https://semprelibrassemallis.wixsite.com/sempresemallis É 
necessário preencher o formulário de inscrição. 
 

COM submissão de trabalhos: de 19 de abril a 08 de maio de 2017. As inscrições serão 
realizadas no site do evento através do link 
https://semprelibrassemallis.wixsite.com/sempresemallis É necessário preencher o formulário 
de inscrição. 
 
Envio do resumo: O (a) proponente deverá enviar um resumo para o e-mail 
semprelibrassemallis@gmail.com  com o título do trabalho que deseja apresentar (no 
mesmo e-mail enviar o comprovante de pagamento escaneado de cada um dos autores), 
indicando o eixo temático que deseja submeter seu trabalho. Tais eixos são: 
I – Surdez e Língua de Sinais;  
II – Ensino –Aprendizagem Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos; 
III - Ensino –Aprendizagem da Libras; 
IV – Estudos linguísticos da Libras; 
 
A divulgação dos trabalhos aprovados será feita por meio do envio da carta de aceite que 
ocorrerá entre o dia 10 a 30 de maio via e-mail. 
 
O Pôster é de responsabilidade dos autores devendo seguir o padrão: tamanho (0,90m X 
1,20m), contendo: Titulo, Autores, Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusões. 
Pode conter imagens, fotos, diagramas, etc. 
 

Será aceita somente 01 submissão de trabalho por proponente (autor), sendo admitida 
propostas de Apresentação de Pôster em até 03 pessoas, incluindo o autor principal. 
 

O Resumo deverá ser enviado em anexo (arquivo formato Word):  
- Título em maiúsculo, centralizado, negrito, tamanho 14, fonte Times New Roman;  
- Nome e instituição dos autores, fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhado à direita. 
- Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinha simples, justificado, contendo até 
400. O texto deverá apresentar introdução, objetivos, aporte teórico, procedimentos 
metodológicos e os resultados (se houver), considerações sobre o estudo. 
- Ao final do resumo, o (a) proponente deverá indicar 3 palavras-chave separadas por ponto. 
 
Análise e divulgação: A análise das propostas ficará a cargo de uma Comissão Acadêmica do 
II SEMPRE-LIBRAS e I SEMALLIS, a qual observará o ineditismo, as problematizações 
teóricas e conceituais das mesmas, bem como, suas possíveis contribuições ao estudo da 
Libras e a Língua Portuguesa e os debates sobre a educação bilíngue de Surdos. 
 
É importante destacar que a apresentação de pôster não contará com Intérprete de Libras, 
sendo assim, caso haja necessidade de expor o pôster às pessoas surdas, os autores 
precisarão utilizar a língua de sinais. 

 
5. TAXAS DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: 

 

5.1 Taxas de inscrições 
 
 
 
 
 

Modalidade Valor R$ 

Estudante (sem submissão de trabalho) 5,00 

Estudante (com submissão de trabalho) 10,00 

Profissionais (sem submissão de trabalho) 10,00 

Profissionais (com submissão de trabalho) 15,00 
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5.2 As taxas de inscrições serão feitas por depósito nominal (na boca do caixa) com os 
seguintes dados: 
 
Banco do Brasil 
Favorecido: Lucival Fábio Rodrigues da Silva 
CONTA POUPANÇA: 26.985-9 
Agência: 5559-X 
 
5.3 O comprovante de pagamento deverá ser escaneado e enviado junto aos dados pessoais 
do proponente (Nome completo, instituição de ensino/curso, CPF, RG, endereço residencial e 
telefone) para o e-mail: semprelibrassemallis@gmail.com  até período definido no item “4 DAS 

INSCRIÇÕES”. 
 
5.4 Não haverá ressarcimento da taxa de inscrição nos casos de depósitos realizados após o 
prazo de inscrição e/ou ausência do(a) participante no evento. 
 
5.5 Os 75 primeiros inscritos no evento garantirão a participação em 01 oficina no dia 30 de 
junho de 2017 de 14h às 18h: 
 
OFICINA 1 – Prof. Me. Rimar Ramalho Segala (Premissas para o ensino da Libras: GESTO) 
OFICINA 2 – Profª Drª. Vanessa Regina de Oliveira Martins (Estratégias de ensino do português como segunda 
língua para surdos) 
OFICINA 3 – Prof. Esp. Daniel Amorim Dias (Libras em contexto – fundamentos básicos) 

 
6. SOBRE A MONITORIA 

 
6.1 EXIGÊNCIAS PARA MONITORIA: 

 
a) Ser alun@ exclusivamente do Curso de Graduação de Letras Libras e Língua 

Portuguesa como segunda língua para surdos da UFPA de qualquer semestre; 
 

b) Ter disponibilidade total para colaborar na monitoria durante todo o II Seminário 
Nacional de Metodologias e Práticas Educativas de Libras da UFPA e toda a I Semana 
Acadêmica de Letras Libras e Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos da 
UFPA; 

 
c) Participar, obrigatoriamente das reuniões, com frequência mínima de 75%; 

 
d) A inscrição para monitores ocorrerá mediante o envio de e-mail no dia 19 de abril de 8h 

às 18h para camaralibraslp@gmail.com 
No e-mail forneça os dados: NOME COMPLETO, MATRÍCULA, TELEFONE 

(WhatsApp). 
 
 

 
Belém, 19 de abril de 2017. 

Lucival Fábio Rodrigues da Silva                            Huber Kline Guedes Lobato 
Chefes da Câmara de Ensino de Libras / Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos 


