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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EVENTOS DE EXTENSÃO 

(PIAEV 2022) 

 

 

PROJETO RODA DE CONVERSA EM LIBRAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA COORDENADORA 

 

Nome completo: 

Claudia Oliveira Cury Vilela 

E-mail: claudia.vilela@ufu.br 

Data de realização do evento: novembro de 2022 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

Resumo 

 

Esta ideia inovadora envolve o Sistema de Bibliotecas da UFU, especificamente, a Biblioteca Central Santa Mônica 

e Associação dos Surdos e Mudos de Uberlândia. Ambos setores são comprometidos com a inclusão de modo 

geral, tanto na perspectiva acadêmica como social. O evento aqui proposto revela-se extremamente relevante, já 

que é um esforço educativo inclusivo que poderá beneficiar a comunidade surda e também ouvinte, na ampliação 

de seu conhecimento de mundo. O objetivo principal é a difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, além 

disso, proporcionar à comunidade surda participar de diálogos que estimulem sua participação em diferentes setores 

sociais e a conscientização de seus direitos, enquanto cidadãos. O evento com duração de 6 horas acontecerá na 

Sala Multiuso da Biblioteca Central e também no hall e pátio externo. Para a "Roda de Conversas em Libras" serão 

convidados indivíduos surdos que atuem em diferentes setores da economia de Uberlândia e também alunos da 

Universidade Federal de Uberlândia e professores. As conversas serão mediadas por intérpretes UFU e será 

realizada em novembro de 2022. Os procedimentos metodológicos serão orientados pela Pesquisa-Ação, 

metodologia que tem caráter participativo democrático e pode contribuir de forma inovadora para a mudança social, 

o que evidencia o grande impacto social que a proposta poderá oferecer. Ao final do projeto será realizada uma 

avaliação, com a contribuição dos pares e analisados aspectos positivos e o que poderá ser aprimorado para a 

continuidade do projeto, caracterizando essa como projeto piloto. 

  

Justificativa: 

 

A proposta apresentada fundamenta-se em dois trechos da Resolução 25/2019 – CONSEX UFU que define evento 

como: “ações que envolvam organização, promoção ou atuação, implicando apresentação pública mais ampla, livre 

ou para clientela definida e que objetivam a difusão de conhecimentos, processos ou produções educacionais, 

artísticas, culturais, científicas, esportivas ou tecnológicas desenvolvidas, acumuladas ou reconhecidas pela 

Universidade”;  e na mesma Resolução o objetivo IV: “[...] dimensão transformadora da sociedade, visando à 
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formação de uma consciência crítica e reflexiva para a superação das desigualdades e para a melhoria da qualidade 

de vida da população”.  

Além disso, o Artigo 2º da Lei nº 10.436/2002, estabelece que “Deve ser garantido, por parte do poder público em 

geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 

surdas do Brasil”.  Deste modo, a execução deste projeto justifica-se pela ação do Sisbi/UFU de oferecer meios e 

promover oportunidades, para que a sociedade, de forma geral, atue de forma mais inclusiva.  

  

Objetivo Geral:  

 

O objetivo maior dessa proposta é difundir a Língua Brasileira de Sinais a partir de conversas informais, 

proporcionando interação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte.  
 
  

Objetivos Específicos: 

 

• Proporcionar o desenvolvimento social por meio da propagação da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

oportunizando trocas significativas entre ouvintes e surdos; 

• Contribuir para o alargamento da visão de mundo da sociedade universitária e extramuros; com 

possibilidade de aquisição de cultura de forma inclusiva; 

• Estimular a frequência, da comunidade surda e demais participantes, ao espaço do sistema de  Bibliotecas 

da UFU, uma vez que os encontros acontecerão nesse local. 
 
 

Metodologia:  

Os procedimentos metodológicos serão orientados pela Pesquisa-Ação, metodologia que tem caráter participativo 

democrático e pode contribuir de forma inovadora para a mudança social. Também será considerada a técnica de 

Sala de Aula Invertida, uma vez que, disponibilizaremos antecipadamente a temática central de cada encontro e 

também estimularemos leituras sobre o assunto, para que o público venha participar das Rodas de Conversa com 

conhecimento prévio sobre a questão.  

  

Protagonismo dos/as estudantes UFU no desenvolvimento do evento:  

 

Aos discentes UFU diretamente envolvidos no projeto será proporcionada oportunidade de atuar na organização e 

realização do evento de extensão, além de enriquecer a experiência em Libras em termos práticos, na medida em 

que estarão em contato direto com docentes e discentes da Associação dos Surdos de Uberlândia e outros surdos 

convidados a debater sobre temática específica; o que será relevante também para outros discentes convidados a 

participar das rodas de conversa então, previamente organizadas. Sem dúvida será uma oportunidade interessante 

de amplificar conceitos de cidadania ética e inclusiva não apenas para discentes, mas, para todo público presente. 
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Metas/ações:  

 

Pretende-se produzir diálogos em Libras objetivando interação entre surdos e ouvintes para contribuir na difusão 

da LIBRAS e valorização da cultura surda e inclusão social. Acontecerão na Biblioteca Central Santa Mônica, no 

hall de entrada. O evento está previsto para novembro de 2022. Pretendem alcançar o máximo de participantes 

entre discentes e docentes UFU e comunidade surda. 

 

Avaliação do Evento:  

 

 A avaliação do projeto se dará de modo formativo, ou seja, ao final do projeto serão realizados: autoavaliação e 

avaliação coletiva dos envolvidos diretamente no projeto, registros audiovisuais para reflexão, além de questionário 

oferecido aos participantes, por meio de link específico, para compreender se foram atendidos os objetivos 

propostos. 

 

Perfil do público almejado:  

 

Comunidade universitária e comunidade externa. Pessoas diversas que se interessem por Libras, por curiosidade 

ou que necessitem de aprendizagem em Libras, objetivando oferecer atendimento à Comunidade Surda. 

 

 

 

Interação dialógica entre a comunidade acadêmica e os outros setores da sociedade: 

 

As Rodas de Conversa em Libras são planejadas de forma a propiciar um contexto lúdico de aprendizagem com 

foco na disseminação da LIBRAS e valorização da comunidade surda. A interação proposta nos encontros 

proporcionará o desenvolvimento das relações interpessoais entre surdos e ouvintes promovendo a interação entre 

a comunidade acadêmica e diferentes setores sociais, uma vez que a comunidade surda presente atua em diversos 

âmbitos sociais. Além disso, as Rodas de Conversa em Libras irão acontecer na Biblioteca Central do Sisbi/ UFU, 

espaço democrático que favorece a interação da sociedade acadêmica com outras esferas sociais, assim, a ideia de 

incluir os surdos, membros da comunidade externa, no ambiente acadêmico pela “porta” da Biblioteca vem ao 

encontro do diálogo acadêmico e social, além de propor ação a favor da inclusão e da redução de desigualdades.  

  

 

Parceiros internos  

 

• Grupo de Trabalho Pedagógico do Sistema de Bibliotecas  UFU 

• Comissão de Inclusão e Acessibilidade do Sistema de Bibliotecas UFU 

• Alunos do curso de Letras /com domínio em Libras.  
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 Resultados previstos (Aplicação, compartilhamento e produção do conhecimento):  

 

Espera-se que ao final do evento previsto, a comunidade surda participante representada pela ASUL e também da 

comunidade UFU esteja motivada a continuar as Rodas de Conversa, o que demonstrará a efetividade das ações 

propostas. Além disso, aos alunos envolvidos diretamente no projeto serão oferecidos dados e registros que 

possibilitem a produção de artigo científico para apresentação em Seminário pertinente à temática. 

 

 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (O cronograma engloba planejamento, organização, registro 

no SIEX, realização do evento, emissão de certificados, relatórios SIEX e Cumprimento do 

Objeto e etc.): 

 

Meta/Ação Período de execução 

Convite formal aos membros diretamente envolvidos  Agosto de 2022 

Registro no SIEX dos membros diretamente envolvidos na 

execução das atividades 
Agosto de 2022 

 Planejamento das temáticas oferecidas na “Rodas de 

Conversa” 
 Agosto de 2022 

 Convite formal aos surdos que farão parte da Roda de 

Conversa Específica, como palestrantes. 
 Agosto de 2022 

Organização de camisetas e lanches Agosto de 2022 

 Roda de conversa com surdos e ouvintes  Novembro de 2022 

 Certificados aos participantes de cada evento.  Até 15 dias após o término de cada evento 

Parceiros externos  

 

• Associação dos Surdos e Mudos de Uberlândia - ASUL. Endereço: nº Bairro Luizote II, R. Matheus Vaz 

- Dis Martinesia, 865 - Luizote de Freitas, Uberlândia - MG, 38414-308 

• Surdos que desenvolvem trabalhos em diferentes áreas da sociedade 

Plano de divulgação e realização do evento: 

 

 O evento será amplamente divulgado nos canais oficiais da UFU com o apoio da Comissão de Comunicação do 

Sistema de Bibliotecas da UFU e da Associação dos Surdos e Mudos de Uberlândia. Além disso, serão sorteadas 

no dia do evento camisetas para o público presente, como forma de divulgação do evento. Antes dos eventos será 

divulgada a temática estabelecida pela comissão organizadora para que os participantes venham participar da 

Roda de Conversa com conhecimento prévio do assunto. 
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Relatórios SIEX  
De acordo com os prazos estabelecidos pela 

PROEXC  

Avaliação do PROJETO  Janeiro de 2023 
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