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EDITAL DE INSCRIÇÃO  

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO 2016.2 

LIBRAS 

1. Objetivo:   

Compreender os principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua oficial da 
comunidade surda brasileira, contribuindo para a inclusão educacional dos alunos surdos. 

2.  Componente ofertado/Carga horária/Quantidade de vagas: 

LIBRAS (LIB001) – carga horária 60 horas (45 horas presenciais e 15 horas no AVA) 

60 vagas (30 vagas para U.A. Brotas e 30 vagas para U. A. Cabula) 

3. Inscrições:  

Os alunos deverão realizar sua inscrição no período de 25/07/16 a 03/08/16 na secretaria acadêmica de 
curso da unidade em que deseja cursar o componente optativo. 

Horário de atendimento das secretarias: segunda a quinta-feira, das 7h às 17h e sexta-feira das 7h às 
16h.  

Obs.: As inscrições serão encerradas quando o número de vagas estiver preenchido.  

4. Critérios para inscrição:  

Estar devidamente matriculado em 2016.2 nos cursos de graduação da Escola Bahiana. 

5. Programação das aulas e professor: 

TURMA 1 (30 VAGAS) TURMA 2 (30 VAGAS) 

Local das aulas: U. A. Cabula Local das aulas: U. A. Brotas 

Dias das aulas: segunda Dias das aulas: quinta 

Horário: 14h a 17h -  Sala 03 (térreo) / Pav. II Horário: 14h a 17h – Sala 204 (2º andar) / Pav. III 

Início das aulas: 15/08/16 Início da aulas: 18/08/16 

Término das atividades: 22/11/16 – prova final 

Prof.ª Vivian Caroline Magalhães 

 
Observações: 
 

1) Para efetuar a inscrição, o aluno deverá verificar sua disponibilidade de horário para cursar 
LIBRAS, evitando reprovação por falta ou média no componente, pois não será possível a 
desistência ou exclusão do componente curricular optativo. 

2) A carga horária do componente optativo não será validada como atividade complementar. 
Após a inscrição, o componente curricular optativo será lançado na oferta de matrícula do 
aluno em 2016.2 e com registro do resultado final no histórico escolar.  

 
SECRETARIA GERAL 


