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EDITAL PROEX Nº 037/2015 

 

Normas do processo seletivo para o curso de Extensão 

de Libras básico da UFABC. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão no uso de suas atribuições legais torna pública a abertura de 

inscrições para o processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas para o curso de 

extensão “Libras básico” da UFABC, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. Do Público Alvo e das vagas 

 

Este processo seletivo oferece 25 vagas para o curso de extensão “Libras Básico- Módulo I”, 25 

vagas para o curso de extensão “Libras Básico- Módulo II”,  e 25 vagas para o curso de “Libras 

Básico no Contexto Educacional”, com carga horária de 36 horas em cada curso, sendo: 

 

1.1   “Libras Básico - Módulo I”.  

04 vagas para discentes da UFABC. 

01 vaga para docentes da UFABC. 

10 vagas para técnicos administrativos e terceirizados da UFABC. 

10 vagas para o público em Geral. 

 

1.2   “Libras Básico - Módulo II”. 

04 vagas para discentes da UFABC. 

01 vaga para docentes da UFABC. 

10 vagas para técnicos administrativos e terceirizados da UFABC. 

10 vagas para o público em Geral. 

 

1.3 “Libras Básico para o Contexto Educacional”. 

02 vagas para docentes da UFABC. 

8 vagas para discentes da UFABC. 

15 vagas para o Público em Geral. 

 

Não havendo o preenchimento das vagas por um dos segmentos, as mesmas poderão ser 

remanejadas entre as demais a critério da coordenação do curso. 

 

2. Formas e Critérios de Seleção 

 

2.1 Para o Curso de “Libras Básico - Módulo I” que terá por ênfase o atendimento ao público, 

serão observados os seguintes critérios para seleção e classificação dos candidatos: 
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2.1.1  Para os Técnicos Administrativos da UFABC: 

 

1. Atuar como Técnico em Assuntos Educacionais. 

2. Técnico de Laboratórios. 

3. Atuar com atendimento ao público. 

4. Trabalhar diretamente com deficientes auditivos e/ou surdos. 

 

2.1.2 Para os docentes da UFABC: 

 

1. Ter alunos com deficiência auditiva ou surdez, matriculados na disciplina que 

ministram. 

2. Atuar nas licenciaturas ou desenvolver pesquisas na área de inclusão. 

 

2.1.3 Para os discentes da UFABC: 

 

1. Alunos matriculados nos cursos de licenciatura.  

2. Alunos matriculados nos cursos pós-graduação cujas  áreas de pesquisa contemplem 

a temática de inclusão. 

3. Alunos matriculados de graduação que desenvolvem pesquisas contemplem sobre a  

temática de inclusão. 

4. Alunos que atuam ou atuaram em edições anteriores na Escola Preparatória da 

UFABC, PIBID, Monitores Acadêmicos, Monitores Inclusivos e Monitores de 

Políticas Afirmativas. 

 

2.1.4 Para o público geral: 

 

1. Professores da rede pública do ensino médio ou fundamental do ABC. 

2. Parentes até segundo grau de pessoas com deficiente auditiva e/ou surdez. 

3. Servidores que atuam no atendimento ao público em escolas e órgãos públicos. 

 

2.2  Para o Curso de “Libras Básico - Módulo II” serão observados os seguintes critérios para 

seleção e classificação dos candidatos: 

 

2.2.1 Para alunos que concluíram o curso de “Libras Básico - Módulo I” na UFABC: 

1. Ter sido aprovado no curso de “Libras Básico - Módulo I”; 

 

2.2.2 Para alunos que não concluíram o curso de “Libras Básico - Módulo I” na 

UFABC: 
1. Ter aproveitamento mínimo de 70% no teste de Nivelamento que será realizado no 

dia 17/09/2015 às 14h nas dependências do Campus de Santo André da UFABC; 

Os alunos que concluíram o curso de “Libras Básico - Módulo I” e não foram aprovados poderão 

se inscrever no mesmo módulo ou fazer o teste de nivelamento. A aprovação no teste de 
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nivelamento lhe dá direito apenas à vaga no módulo subsequente e não a certificação de 

conclusão do módulo em que não foi aprovado.  

 

2.3 O teste de nivelamento em Libras terá como critérios: 

2.3.1 Apresentação pessoal em Libras: nome e sinal próprio; configuração familiar, atuação 

profissional; 

2.3.2 Questões dissertativas sobre gramática da Libras e cultura surda.   

 

3. Das Aulas  

O curso será ministrado presencialmente, no campus Santo André e de São Bernardo do Campo 

da UFABC de acordo com calendário descrito no Anexo I. 

3.1 Haverá três turmas: 

Turma III – Módulo I: das 14h00min às 17h00min horas as quintas-feiras no câmpus 

Santo André 

Turma IV – Módulo II: das 14h00min às 17h00min horas as terças-feiras no câmpus 

Santo André 

Turma V – Para Educadores: aula das 19h00min às 22h00min horas nas terças-feiras 

no câmpus de São Bernardo do Campo. 

3.2 A aula inaugural será em formato de palestra, aberta ao público que não está inscrito no 

curso. A presença dos selecionados é obrigatória para a efetivação da matrícula. O não 

comparecimento do selecionado fará com que automaticamente a vaga fique disponível para 

o próximo candidato da lista de espera - que preferencialmente estiver presente na aula 

inaugural. 

 

4. Do Certificado 

 

Para obtenção do Certificado do Curso de Extensão “Libras Básico”, emitido pela Universidade 

Federal do ABC, o aluno deverá ter frequência de, no mínimo, 75%, e aproveitamento de, no 

mínimo, 70%. 

 

5. Cronograma 

 Inscrição para o processo seletivo: 04/09/2015 a 14/09/2015 

 Resultado do processo seletivo: 18/09/2015 

 Início: 22/09/2015 

 Término: 10/12/2015 

 

5.1  Reservamos os dias 7, 14 e 28 de Novembro de 2015 para a reposição mediante ocorrências 

imprevistas. A presença na reposição não é obrigatória desde que o aluno ainda continue com 

a frequência mínima.  
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6. Inscrições 

 

6.1  As inscrições serão realizadas no período de 04/09/2015 a 14/09/2015, mediante o 

preenchimento do formulário de inscrição disponível em no endereço 

http://proex.ufabc.edu.br. 

 

6.2  O candidato deverá anexar em formato “pdf”, os seguintes comprovantes no ato da 

inscrição: 

 Docentes e discentes da UFABC: Comprovante de vínculo com a Universidade. 

 Técnicos Administrativos: Autorização da Chefia (Anexo II). 

 Parentes do surdo/deficiente: Exame de audiometria e declaração de parentesco. 

 Professores da rede pública de ensino: Comprovante de vínculo com educação básica. 

 Pessoas que atuam no atendimento ao público em escolas ou órgãos públicos: 

Comprovante de vínculo. 

 

6.3  Será de total responsabilidade do candidato o correto preenchimento das informações no 

Formulário de Inscrição. 

 

6.4  A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitação de inscrição não efetivada por 

motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

 

6.5  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

7. Resultado do Processo Seletivo 

 

A lista dos classificados será divulgada no endereço http://proex.ufabc.edu.br no prazo indicado 

no item 5 deste Edital. 

 

8. Disposições Finais 

 

8.1 A UFABC isenta todos os candidatos do pagamento de taxa de inscrição ou mensalidade. 

8.2  A UFABC reserva o direito de proceder a conferência das informações prestadas pelo 

candidato. 

8.3  A constatação da falsidade das informações prestadas pelo candidato acarretará em sua 

eliminação do processo seletivo, indeferimento ou cancelamento de matrícula, ou outros atos 

administrativos que se fizerem necessários, além de sujeitá-lo às sanções legais cabíveis. 

8.4  Toda menção a horário neste edital e em outros documentos dele decorrentes terá como 

referência o horário de Brasília. 

http://proex.ufabc.edu.br/
http://proex.ufabc.edu.br/
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8.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e a Pró-Reitoria de Extensão, 

ouvindo-se, se necessário em razão das competências regimentais, o Comitê de Extensão 

Universitário ou o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC. 

 

9. Dúvidas 

 

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrônico: 

cursos.extensao@ufabc.edu.br. 

 

Santo André, 04 de setembro de 2015. 

 

 

 

Daniel Pansarelli 

Pró-Reitor de Extensão 

  

mailto:cursos.extensao@ufabc.edu.br
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ANEXO I 

 

Calendário do Curso de Libras para o Terceiro Quadrimestre de 2015 

 

 

Setembro 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

Novembro 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Outubro 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Dezembro 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
Legendas 

 Feriados  Turmas: IV e V  Turma III  Reposição 

 

 

Curso: “Libras Básico - Módulo I.”. 

Data de Inicio: 24/09/2015 

Data de Término: 10/12/2015 

Turma III: Quintas-feiras, das 14h às 17h. 

Campus: Santo André. 

 

Curso: “Libras Básico - Módulo II”. 

Data de Inicio: 22/09/2015 

Data de Término: 08/12/2015 

Turma IV: Terças-feiras, das 14h às 17h. 

Campus: Santo André. 

 

Curso: “Libras Básico para no Contexto Educacional - Módulo I”. 

Data de Inicio: 22/09/2015 

Data de Término: 08/12/2015 

Turma V: Terças-feiras, das 19h às 22h. 

Campus: São Bernardo. 
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ANEXO II 

 

Declaração de ciência da chefia imediata para servidores técnico-administrativos 

candidatos às vagas do Curso “Libras Básico ” 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Declaro estar ciente de que o (a) servidor(a)  _________________________________________ 

___________________________________________________, lotado(a) no (a) _____________  

___________________________________________________ da UFABC, participará como 

aluno(a) matriculado no Curso “Libras Básico – Módulo I” , nas datas previstas no Calendário 

do Anexo I do Edital ProEx Nº 015/2015. 

Turma: (  )A3 quintas-feiras das 14:00 às 17:00 horas 

Turma: (  )A4 terças-feiras das 14:00 às 17:00 horas 

 

 

_________________________________________________________________  

Assinatura e carimbo da chefia imediata  

 

 

Data ____/____/____ 

 

 


