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Licenciatura em 
Letras Libras
Com o aumento diário da necessidade de profissionais tanto para a 

LP quanto para a Libras, a Licenciatura em Letras Libras amplia o 

campo de trabalho do graduado, fornecendo duas habilitações, uma 

em Língua Brasileira de Sinais e a outra em Língua Portuguesa e 

Literatura. 

O curso possibilita a atuação profissional como professor nas redes 

municipais, estaduais e privadas de ensino, bem como a atuação em 

espaços não escolares, como mercados editoriais, projetos de consul-

toria, plataformas de aprendizagem virtual e produção de conteúdos 

didáticos.



A Faculdade 
Uníntese
A Unintese é uma referência em todo o Brasil quando o assunto 

é ensino de Libras. Se você decidir em seguir neste caminho, a 

nossa faculdade é a melhor escolha. Temos professores reconhe-

cidos e com todo o conhecimento necessário para que você pos-

sa sair da graduação apto às melhores oportunidades na área de 

Libras e tradução. 

O mercado de trabalho de hoje exige profissionais com uma for-

mação de qualidade. Há 15 anos, a Unintese forma milhares de 

pessoas, a partir de uma metodologia própria, alinhada às neces-

sidades e demandas que o mercado pede.

19 anos ensinando 
Libras

Os melhores
professores da área

Curso com nota 
máxima do MEC

Currículo flexibilizado às novas 
tendências do mercado



Habilitações e 
Áreas de Atuação
O concluinte deste curso recebe o título de Licenciado em Letras com as seguintes 
habilitações:

• Habilitação em Língua Brasileira de Sinais

• Habilitação na Língua Portuguesa e Literatura

O licenciado neste curso amplia seu campo de trabalho justamente por obter as duas 
habilitações.

A atuação como professor poderá ser nas etapas finais do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, havendo também a possibilidade de atuação no Ensino Superior (em 
cursos de graduação, pós-graduação e extensão), tanto na modalidade presencial 
quanto a distância, na tutoria e/ou na docência, mediante formação adicional em 
nível de pós-graduação (lato/stricto sensu).

Já a atuação como profissional em espaços não escolares, contempla atividades 
como comunicação institucional, mercados editoriais, projetos e consultorias, plata-
formas de aprendizagem virtual, produção e revisão textual e produção de conteú-
dos didáticos.



Grade Curricular
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA

Surdez, identidade e cultura surda 30h

Sociedades inclusivas, valores
e direitos humanos 30h

Psicologia do desenvolvimento
da aprendizagem 60h

Psicolinguística, sociolinguística
e etnolinguística 45h

Comunicação humana 30h

História da educação 60h

Leitura e textualidade 45h

Origens e história da 
Língua Portuguesa e da Libras 30h

Estudos do léxico da 
Língua Portuguesa e da Libras 45h

Fundamentos filosóficos 
e sociológicos da educação 60h

Configurações da família 
no século XXI 30h

Políticas educacionais, legislação e 
organização do sistema educacional 45h

Língua Brasileira de Sinais - Libras I 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras II 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras III 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras IV 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras V 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras VI 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras 
VII 60h

Língua Brasileira de Sinais - Libras 
VIII 60h

Fundamentos da educação bilíngue 15h

Língua e cultura latina 30h

Aquisição e desenvolvimento
da linguagem 60h

Letramento multimodal na escola 30h

Análise do discurso 30h

Estudos literários 30h

Pesquisa científica:
processos investigativos 45h

Didática: modelos pedagógicos 45h

Literatura universal 30h

Didática: currículo e planejamento 45h

Literatura portuguesa 45h

Didática: projetos interdisciplinares 45h

Metodologia do ensino da
Língua Portuguesa como L1 60h

Introdução à linguística 45h

Metodologia do ensino da literatura 30h

Fonética e fonologia
da Língua Portuguesa 45h

Metodologia do ensino da Língua 
Portuguesa como L2 para surdos 60h

Fonética e fonologia
das línguas de sinais 45h

Sintaxe da Língua Portuguesa 60h

Sintaxe das línguas de sinais 45h

Semântica e pragmática da
língua portuguesa e da Libras 60h

Estágio curricular supervisionado I 205h

Didática: avaliação da aprendizagem 45h

Literatura infantojuvenil 30h

Literatura brasileira 60h

Metodologia do ensino
da Libras como L1 60h

Metodologia do ensino
da Libras como L2 60h

Literatura visual 30h

Estágio curricular supervisionado II 200h

Metodologias ativas e
inovação em sala de aula 30h

Escrita acadêmica: elaboração
de projeto de pesquisa 45h

Morfologia da Língua Portuguesa 60h

Morfologia das línguas de sinais 45h

Aquisição e desenvolvimento
da linguagem na criança surda 30h

Literatura brasileira
e latino-americana 60h

Escrita acadêmica: orientação
e elaboração do TCC 30h

Morfossintaxe no ensino
da Língua Portuguesa 45h

Profissão docente: ética
e competência profissional 30h

Mídias e educação 30h

Pensamento complexo e a
educação para a compreensão 30h

Práticas transdisciplinares
de ensino, pesquisa e extensão 360h

Atividades complementares 210h



Valores e
Informações

Desde que a profissão de Tradutor Intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) foi regulamentada, em 2010, houve um aumento signifi-

cativo na procura por pessoas habilitadas nesta área.

Além dos conhecimentos gerais, que ajudam você a entender melhor o 

ser humano e a sociedade, o curso desenvolve os conhecimentos espe-

cíficos para a formação em Língua Portuguesa e em Libras, que serão 

adquiridos naturalmente. Os conteúdos estarão preparando o estudan-

te para a docência e outras áreas de atuação numa perspectiva bilíngue 

e inclusiva, com a formação de habilidades e competências essenciais 

para todos os níveis de leitura, da escrita, da comunicação visuoespacial 

da Libras e verbal da Língua Portuguesa.

• Duração: 4 anos letivos (recessos não inclusos)

• Modalidade: EAD

• Receba 10% em cashback

Pagando as mensalidades em dia, você recebe de volta 

10% do valor pago, em forma de crédito para cursar uma 

Pós-Graduação após a conclusão da Graduação.

Mensalidade

de R$489,00 por:

R$228,60



Acesse: unintese.com.br\unintese @unintese (55) 9 8404-8353

Entre em contato para mais informações.

https://unintese.com.br/
https://unintese.com.br/

