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Formulário para projeto 
 

1. Título:  

I Fórum Surdo na UFG 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente:  Faculdade de Letras 

2.2. Coordenador do evento: Marcos KluberKogut 
2.3. Período de realização:02 de outubro de 2017 
2.4. Horário: 9h – 12h e 14h – 18h 
2.5. Carga horária: 7 horas 
2.6. Local:  Auditório da Faculdade de Letras 
 

3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 50 
3.2. Público-alvo:  
Professores e técnicos da UFG 
 

4. Justificativa 

Já se chega ao século XXI com inúmeras regulamentações, recomendações e acordos de 

convenções internacionais sobre a necessidade de se superar qualquer tipo de discriminação, 

promoção de acessibilidade e inclusão de pessoas portadoras de alguma necessidade especial, nas 

diferentes instâncias sociais. Desde a Declaração de Salamanca, Convenção de Guatemala, 

Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e Leis nacionais, tratam da 

responsabilidade do poder público em fomentar a superação das barreiras que as pessoas, com 

qualquer tipo de necessidade especial, estejam submetidas. Uma dessas legislações é a Lei 

10.436/2002 que reconhece e institui a Língua Brasileira de Sinais – Libras, como meio oficial de 

expressão e comunicação originária da comunidade surda e que profissionais da área de educação 

devem, obrigatoriamente, terem nos seus cursos de formação, conteúdos de ensino dessa língua. Não 

só profissionais da educação, mas todos os cursos superiores devem oferecer de forma optativa a 

disciplina de Libras. Essa Lei é regulamentada por um importante Decreto. Trata-se do Decreto nº 

5.626/2005. 

Em relação a legislações específicas que tratam da relação da universidade pública com 

pessoas com necessidades especiais, podemos citar:tanto a Portaria Normativa n. 13/2016 do MEC 

que trata da reserva de vagas para pessoas com deficiência na Pós-Graduação; quanto a Nova Lei de 

Cotas de acesso de pessoas com deficiência à graduação, a Lei 13.409/2016. 

A Portaria Normativa n. 13/2016, considera que já há ações afirmativas e reservas de 

vagas adotadas em cursos de graduação e que “as instituições federais de educação poderão, por meio 

de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra 
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modalidade” (Art. 5º,  Decreto no 7.824/2012). Nessas condições, a Portaria Normativa n. 13/2016 

determina que as Instituições Federais de Ensino Superior apresentassem, no prazo de 90 dias (até 10 

de agosto de 2016), “propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com 

deficiência em seus programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), 

como Políticas de Ações Afirmativas” (Artigo 1
o
, Portaria 13/2016, grifo nosso). 

Já a Nova Lei de Cotas, a Lei 13.409/2016, determina que 50% das vagas devem ser 

reservadas para estudantes oriundos do ensino médio feito em escolas públicas e que, dentre estas, 

deve-se reservar em igual proporção para pessoas com deficiência, conforme o percentual que 

aparece no último censo do IBGE. Isso implica que,para o próximo processo seletivo da UFG, em 

2018, deverá haver reservas de vagas para pessoas com deficiência e que esse percentual girará em 

torno de mais de 23,9% das vagas de cotas, visto que o último censo do IBGE (2010) demonstrou 

esse percentual. 

Na UFG, o ingresso de pessoas com deficiência por meio de cotas na graduação já 

acontece, viabilizado pelo programa UFG Inclui. Atualmente, a Resolução Consuni n. 31/2012, 

dispõe sobre o Programa UFGInclui e determina reserva de vagas para pessoas com deficiência 

auditiva apenas no curso Letras: Libras, conforme Inciso III, do artigo 1º que: 

III - do total de vagas oferecidas no curso de graduação em Letras: Libras, quinze (15) serão 

destinadas a candidatos surdos, os quais serão submetidos a processo seletivo especial. 

Parágrafo único.  

Caso não existam candidatos classificados nas vagas destinadas aos candidatos surdos no 

curso de Letras: Libras, as vagas serão preenchidas por ordem de classificação pelos 

candidatos que optaram, no ato da inscrição, pelo sistema universal. 

 

Mas, há a tendência eminente de ingresso de pessoas surdas em demais cursos na UFG, 

justamente pelo que traz a nova Lei de Cotas. O ingresso de novos alunos de graduação na UFG se 

dá, parcialmente, por meio do SISU, com alunos avaliados por meio da nota do Enem, e também por 

processo seletivo próprio, como acontece com o UFG Inclui. Na edição 2017, a novidade é que o 

Enem já terá provas em Libras o que permitirá aos candidatos surdos maior acessibilidade e melhor 

condições de avançar no desempenho, dando maior competitividade para alcançar notas que 

permitam ingresso em outros cursos na UFG que não o Letras: Libras. 

É essa nova tendência que justifica a realização desse evento para atingir o público 

interno da UFG, visando levantar a discussão inicial sobre como é ter um aluno surdo e quais as 

experiências já vivenciadas na UFG e de algumas instituições convidadas, sobre o atendimento ao 

surdo no ensino superior. 

 
 

5. Objetivos do evento 

5.1. Geral 
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- Refletir sobre as necessidades de atendimento de alunos surdos, visando discutir sobre uma 
política de tradução e interpretação para a UFG, bem como necessidades pedagógicas e de gestão 
que envolvem o aluno surdo no ensino superior. 
5.2.  Específicos  
- Possibilitar trocas de experiências sobre o aluno surdo no ensino superior. 

- Discutir sobre as dificuldades e as superações no processo de atendimento pedagógico e de gestão 
do aluno surdo no ensino superior. 
- Apontar caminhos para uma política de tradução e interpretação de Libras – Português na UFG, 
visando o atendimento ao surdo. 
 

6. Programação 

Item Horário 

1. Abertura 09h00 - 09h10 
2. Renato Jefferson - Coord. do curso de 

Letras Libras - UFT 
09h10 – 09h40 

3. Flaviane Reis – Professora - UFU 09h40 –10h10 
4. Gabriela Otaviani – Ex aluna - UFSC 10h10 – 10h40 
5. Luciana Marques V. – Intérprete - UnB  10h40 – 11h10 
6. Discussão 11h10 - 12h30 
7. Intervalo 12h30 – 14h30 
8. Francisco José Quaresma – Diretor - FL 14h30 – 15h00 
9. Nubia Guimarães –Professora - UFG 15h00 – 15h30 
10. Renata Oliveira G. – Ex aluna - UFG 15h30 – 16h00 
11.  Sofia Pereira –Ex intérprete - UFG  16h00 – 16h30 
12. Discussão 16h30 – 17h45 
13. Considerações finais - encerramento 17h45 – 18h00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


