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Situação:

Encerrado

Início:

01/11/2018

Prioridade:

Alta

Data prevista:

18/04/2019

Atribuído para:

joselice.moura

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2018 - 2º. Semestre

Campus:

SOBRAL

Fator:

F2. Fatores Internos à Instituição

Responsável pela
atividade:

Professora Michelle Arrais

Med Inter:

MI242

Descrição
Ofertar um curso básico de Libras, cujo objetivo é qualificar o público alvo a conhecer a Língua Brasileira de Sinais (Libras),
permitindo que o cursista a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em Libras em diversos contextos sociais,
principalmente no ambiente escolar. O curso terá carga horária de 40hs, destinado à professores e técnicos administrativos do
IFCE, alunos do Campus e comunidade externa. O mesmo foi pensado para ocorrer em um período de seis meses, compreendendo
os meses de outubro de 2018 a abril de 2019. Este será ministrado uma vez por semana.
Histórico
#1 - 06/12/2019 17:44 h - joselice.moura
- Arquivo Curso básico de Libras3.jpg adicionado
- Arquivo Curso básico de Libras.jpg adicionado
As aulas acontecem semanalmente, no turno manhã, no prédio do bloco didático. As metodologias utilizadas são interativas e chamam bastante a
atenção do aluno, como o contato com a comunidade surda de Sobral, tanto dentro como fora da Instituição.
A primeira turma, teve mais de 35 alunos atendidos com faixa etária entre 25 e 59 anos, dentre eles: comunidade externa, alunos e professores do
IFCE, profissionais terceirizados.
#2 - 11/12/2019 10:10 h - joselice.moura
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Início ajustado para 01/11/2018
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista ajustado para 18/04/2019
- Arquivo FREQUENCIA_LIBRAS MÓDULO 1_2018.2.pdf adicionado
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