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POLÍTICA DE EXTENSÃO (BACHARLADO) 

 

Conforme o PNE, Lei 13.005/2014, as atividades de extensão universitária 

devem ser incorporadas ao currículo dos cursos de graduação, perfazendo 10% 

do total da carga horária do curso. Neste sentido, o curso de Graduação em 

Letras Libras EaD - Bacharelado, com carga horária de 3.444 h/a (2.870 horas), 

cumprirá 360 h/a (300 horas) de atividades de extensão como exigido pela 

legislação. 

Segundo o Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras, a “extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” (PROFOREX, 

2012). 

Em nossa universidade, a extensão ocorre por meio de atividades, 

projetos e programas. Elas abarcaram atividades como: cursos, oficinas, 

eventos, prestação de serviços, voltados a aproximar a comunidade interna da 

comunidade externa.  

Além das iniciativas gerais de extensão, semestralmente os professores 

também ofertarão ações de extensão curriculares (eventos, cursos e projetos), 

devidamente cadastradas no Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos 

de Pesquisa e de Extensão – SIGPEX da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. 

Tais ações serão voltadas à participação efetiva dos alunos na organização e 

execução das ações. Serão realizadas de maneira online ou presencialmente 

nas cidades onde se localizam os polos assim como estabelecerão parceria com 

outras universidades locais para realização de projetos ou programas de 

extensão interinstitucionais que atendam à comunidade externa local.  

https://curricularizacaodaextensao.ufsc.br/
https://youtu.be/9BAkfDIF8f4


Além das atividades organizadas pelos professores do curso, os discentes 

poderão validar outras atividades de extensão realizadas, desde que sejam 

intervenções que estejam vinculadas à formação do estudante dentro do curso. 

As unidades curriculares são: Ações de Extensão I - Projetos (que 

contemplam participação em projetos); Ações de Extensão II - Evento (que 

contemplam participação na organização de eventos); Ações de Extensão III - 

Cursos (que contemplam a realização de cursos, oficinas, treinamentos etc., 

tendo os alunos como ministrantes sob a supervisão do professor coordenador 

da ação de extensão). As unidades ficam abertas durante todos os 8 semestres 

de oferta regular do curso para fins de integralização, permitindo aos alunos o 

desenvolvimento das suas habilidades acadêmico-científicas nas três diferentes 

áreas (educação, linguística e tradução). As ações de extensão serão ofertadas 

em todos os semestres, de forma regular, oportunizando aos alunos escolha, 

identificação e tempo para cumprir as horas necessárias para completar o 

currículo de formação. O público-alvo destas ações de extensão incluirá, 

obrigatoriamente, a comunidade externa. Estima-se atrair o interesse de 

pesquisadores sobre Libras e outros campos acadêmicos (tais como linguística, 

literatura, tradução, psicologia e educação), profissionais que trabalham com os 

membros da comunidade surda, professores de Libras, estudantes de Letras 

Libras em outras instituições, e membros da comunidade surda e seus aliados 

que queiram aprofundar o conhecimento da tradução, da interpretação, Libras e 

sobre a comunidade surda. 

 Em cada atividade, 15 horas (18h/a), valem 1 crédito. A carga mínima que 

o aluno deve cumprir em qualquer atividade de ação de extensão é quatro 

créditos (72h/a ou 60 horas). Por exemplo, se um estudante cumpre a carga 

mínima na ação de extensão I - 72h/a (60 horas) ele precisará distribuir as outras 

2400 horas entre as demais ações. 

 

a) Ações de Extensão I: Projetos  

A carga mínima que o aluno deverá cumprir nesta atividade é quatro 

créditos (72h/a ou 60 horas). As demais horas podem ser distribuídas dentre as 

outras ações de extensão previstas no currículo. 



No que diz respeito à carga horária de projetos de extensão (Ações de 

Extensão I), ou seja, discentes que participarem de projetos de extensão de 

docentes, cadastrados no SIGPEX, (com ou sem bolsa), poderão validar as 

horas para esta modalidade (Ação de Extensão I), devendo apenas 

complementar sua carga horária de extensão utilizando os créditos nas Ações 

de Extensão II e III. Todas as ações de extensão realizadas no curso devem 

estar cadastradas e aprovadas no Sistema de Registro e Ações de Extensão da 

UFSC (SIGPEX).  

 
Os projetos previstos nesta categoria de ação de extensão 

curricularizada compreendem ações destinados aos profissionais que 

trabalham com os surdos e membros da comunidade surda e seus aliados, e 

são organizadas pelos docentes articuladas com a formação dos estudantes 

subdivididas dentre as seguintes propostas: 

 

1. Tradução e Educação: apoio às escolas públicas inclusivas 

O projeto trata do uso de Libras por meio de tradutor-intérpretes, vinculado 

às disciplinas Fundamentos dos Estudos da Tradução e da Interpretação, 

Estudos da Tradução I e II, Estudos da Interpretação I e II, Práticas de Tradução 

I e II e Práticas de Interpretação I e II.. O público-alvo são os profissionais 

vinculados às escolas públicas inclusivas que têm alunos surdos. 

 

2. Première Acessível: produção e difusão de legendagem em português 

brasileiro; 

O projeto trata da questão de educação bilingue, vinculada às disciplinas 

Estudos da Tradução e da Interpretação, Estudos da Tradução I e II, Práticas de 

Tradução I e II, Direitos Humanos e Sustentabilidade, Português I e II, e Políticas 

Linguísticas da Libras. O público-alvo são os profissionais e membros da 

comunidade surda e seus aliados que quiserem legendar vídeos para melhorar 

a acessibilidade. 

 

3. Biblioteca Digital da História da Comunidade Surda brasileira 



O projeto trata dos recursos necessários para o ensino de Estudos 

Surdos. A criação de itens na biblioteca digital está vinculada às disciplinas 

Estudos Surdos, Fundamentos da Educação de Surdos, História da Educação 

de Surdos, Didática e Educação de Surdos, Tecnologias de Informação 

Comunicação e EaD, Sistema de Notação da Libras, Português I e II, Tradução 

Literária e Direitos Humanos e Sustentabilidade. O público-alvo são os 

profissionais, os membros da comunidade surda e seus aliados que quiserem 

aprofundar o conhecimento da História da Comunidade Surda brasileira. 

 

4. Blog: Dialogando sobre Literatura em Libras 

O projeto trata do desenvolvimento e aprofundamento da discussão sobre 

literatura em Libras, dentro e fora do discurso acadêmico, vinculado às 

disciplinas Introdução aos Estudos de Literatura, Literatura Surda, Estudos da 

Tradução I e II, Sistema de Notação da Libras, Português I e II, e Tradução 

Literária. O público-alvo são os profissionais e os membros da comunidade surda 

e seus aliados que quiserem aprofundar o conhecimento da Literatura em Libras, 

principalmente os artistas, atores e poetas surdos. 

 

5. Corpus de Libras com Foco na Gramática Facial. 

O projeto, com respaldo no Corpus de Libras disponível no Portal de 

Libras da UFSC, amplia o estudo de linguística da estrutura e gramática de 

Libras, vinculada às disciplinas Introdução aos Estudos Linguísticos, Fonologia 

da Libras, Morfologia da Libras, Sintaxe da Libras, Semântica da Libras, e 

Pragmática da Libras. O público-alvo são os pesquisadores sobre Libras, os 

professores de Libras e os membros da comunidade surda e seus aliados que 

quiserem aprofundar o conhecimento da Libras 

 

 

 

 

Tabela 01: Ações de Extensão I: Projetos 



Projeto Horas/aula Créditos 

Tradução e Educação: apoio às escolas públicas 
inclusivas 

           36 2 

Première Acessível: produção e difusão de 
legendagem em português brasileiro 

36 2 

Biblioteca Digital da História da Comunidade 
Surda brasileira 

18 1 

Blog: Dialogando sobre Literatura em Libras 18 1 

Corpus de Libras com Foco na Gramática Facial 18 1 

CARGA HORÁRIA TOTAL 126 7 

 

A equipe de membros dos projetos organizados pelo curso terá a 

participação tanto de alunos do curso quanto de alunos de outros cursos, caso 

seja necessário. Nestes projetos, será motivada a participação de alunos de 

outros cursos porque os projetos têm um certo nível de interdisciplinaridade, 

atendendo as habilidades e os conhecimentos de alunos dos cursos de Letras, 

Cinema, Design e Jornalismo. Ou ainda, por exemplo, para a produção de 

materiais em vídeo, no curso de Ciências da Computação para sua biblioteca 

digital e blog, e de Pedagogia e Fonoaudiologia, caso desejem desenvolver 

projetos com acessibilidade para pessoas Surdas. 

Algumas dessas iniciativa poderão ser articuladas junto ao INTERTRADS 

- Grupo de Pesquisa em Interpretação e Tradução da Língua de Sinais e 

envolver os professores e estudantes vinculados a pós-graduação. 

 

b) Ações de Extensão II  

A carga mínima que o aluno deverá cumprir nesta atividade será de quatro 

créditos. As demais horas poderão ser distribuídas entre as outras ações de 

extensão previstas no currículo.  

Os discentes que já tiverem concluído 750 horas no curso, poderão se 

vincular a Ação de Extensão II para participarem da organização de dois eventos 



específicos do curso, em que totalizem, juntos 90 horas, conforme apresentado 

no Quadro 01. Para cada evento deverão ser elencados também dois docentes 

que serão responsáveis pela orientação dos acadêmicos, bem como para a 

validação final da carga horária cumprida pelos envolvidos. Estes três eventos se 

articulam com a formação dos estudantes, dando a eles a oportunidade de 

apresentar à comunidade externa os conhecimentos e as habilidades já 

adquiridos no curso, enquanto aprendem como montar eventos, preparar e 

apresentar materiais. O Dia do Tradutor é um evento vinculado ao Dia 

Internacional do Tradutor, cada ano no mês de setembro, valorizando a atividade 

profissional de tradutores e interpretes de qualquer par linguístico, incluindo 

naturalmente a Libras. Os estudantes irão trabalhar com os professores das 

disciplinas para organizar os eventos. O público-alvo são os pesquisadores, os 

professores da área, tradutores, intérpretes e guias intérpretes e os membros da 

comunidade surda e seus aliados. 

 

 Tabela 02: Ações de Extensão II: Eventos 

 Evento   Horas/aula Créditos 

Dia do Tradutor            54 3 

Semana Acadêmica do Letras Libras EaD 36 2 

Colóquio Espaço Sinalidades 36 2 

CARGA HORÁRIA TOTAL 126 7 

 

Algumas dessas iniciativa poderão ser articuladas junto ao 

INTERTRADS - Grupo de Pesquisa em Interpretação e Tradução da 

Língua de Sinais e envolver os professores e estudantes vinculados a 

pós-graduação. Outros eventos contemplados na Ação II poderão ser 

considerados mediante a aprovação dos projetos no SIGPEX. 

 

c) Ações de Extensão III - Cursos/Oficinas  

A carga mínima que o aluno deverá cumprir nesta atividade será de quatro 



créditos. As demais horas poderão ser distribuídas dentre as outras ações de 

extensão previstas no currículo.  

Na tabela 03 são apresentadas propostas de cursos/oficinas que podem 

ser preparadas/ministradas pelos acadêmicos, com orientação de docentes 

previamente selecionados para as atividades. Estes cursos/oficinas podem ter 

seus temas modificados ao longo do tempo, de acordo com as necessidades da 

comunidade, condições internas da instituição de ensino e conhecimentos 

específicos dos docentes orientadores. Os discentes vinculados à Ação de 

Extensão III, que já tiverem concluído a carga horária de 1050 horas no curso, 

poderão participar da organização de 4 cursos/oficinas ou atuar como 

ministrante de curso com orientação de professor vinculado à UFSC, descritos 

como Ações de Extensão III Cursos/Oficinas, compostos por 2 créditos cada, 

sendo que anualmente 2 docentes serão responsáveis por cada um dos cursos, 

totalizando 4 docentes atuantes nesta atividade, anualmente.  

Tabela 03: Ações de Extensão III - Cursos/oficinas 

Curso/oficina Horas/aula Créditos 

Tradução Audiovisual            36 2 

Tradução para a Libras em Vídeo  36 2 

Interpretação de Libras para Português Oral 36 2 

Protagonismo Surdo 18 1 

CARGA HORÁRIA TOTAL 126 7 

A participação dos alunos nestes cursos e oficinas vai contribuir às 

habilidades competências esperadas para a formação profissional e consolida a 

aprendizagem nas disciplinas, tendo em vista a realidade que a melhor maneira 

de aprender é ensinar.  

O público-alvo desses cursos/oficinas são os pesquisadores sobre Libras 

e outros campos acadêmicos (tais como linguística, literatura, tradução, 

psicologia e educação), os professores de Libras, estudantes de Letras Libras 

em outras instituições, e os membros da comunidade surda e seus aliados que 

quiserem aprofundar o conhecimento da tradução, Libras e sobre a comunidade 



surda. 

Ações de Extensão cadastradas no SIGPEX que não estiverem 

contempladas nas ações até aqui descritas podem ser validadas, desde que 

respeitando sua respectiva categorização quanto às unidades curriculares 

equivalentes. Os projetos e eventos, sendo interdisciplinares, serão abertos para 

alunos de outros cursos de graduação da UFSC como membros participantes 

dos projetos, desde que haja vagas remanescentes.   

Tendo em conta os pilares da ação pedagógica no ensino superior o 

curso, cumprirá o preceito da indissociabilidade entre ensino e pesquisa e 

extensão, ou seja, as atividades de extensão se associarão ao conteúdo das 

disciplinas e às pesquisas desenvolvidas pelos professores do curso.  

Os discentes poderão ser avaliados no decorrer e no final de cada projeto, 

curso e evento em que participem ativamente, quanto ao alcance dos objetivos 

propostos por cada ação de extensão. 

Algumas dessas iniciativas poderão ser articuladas junto ao 

INTERTRADS - Grupo de Pesquisa em Interpretação e Tradução da Língua de 

Sinais e envolver os professores e estudantes vinculados a pós-graduação. 

 

OBJETIVOS GERAIS, METAS E INDICADORES 

 

As ações de extensão registradas no SIGPEX atenderão aos objetivos, metas e 

indicadores descritos abaixo, além de outros objetivos específicos de cada ação. 

 

Objetivo 1: Aprimorar as práticas extensionistas. 

Meta: Desenvolver e implementar metodologias para registro da percepção do 

público atendido pela atividade de extensão a fim de desenvolver mecanismos 

para a busca constante de maior efetividade das ações. 

Indicadores: Grau de satisfação do público atendido. 

 

Objetivo 2: Incentivar a difusão de conhecimento técnico pelos acadêmicos 

do curso. 



Meta: Estimular por meio da carga horária em unidade curricular as iniciativas de 

promoção de ações de extensão em projetos, cursos e eventos. 

Indicadores: Número de ações de extensão cadastrados no SIGPEX nas 

referidas modalidades. 

 

Objetivo 3: Promover a integração da sociedade com a comunidade 

acadêmica. 

Metas: Divulgação das atividades de extensão realizadas e propostas para maior 

abrangência das iniciativas de assistência à comunidade. 

Indicadores: Número de projetos de extensão vinculados a demanda da 

comunidade surda na região. 

 

As atividades de extensão, para fins de curricularização da extensão 

deverão alcançar diretamente a comunidade externa que poderá se beneficiar 

através do acesso ao conhecimento e inovações que a universidade pode 

oferecer. Considerando a importância de aliar a teoria à prática no contexto de 

contribuição comunitária e formação social do aluno do curso, conseguimos 

abarcar as seguintes contribuições para a sociedade circundante (direta ou 

indiretamente relacionada ao curso): construção do senso crítico do aluno às 

atuais políticas de ensino e tradução da Libras, promoção de acessibilidade por 

meio da prática do aluno na legendagem de vídeos, construção de uma 

biblioteca digital em Libras da história de surdos brasileiros, permitindo a 

contribuição do aluno de bacharelado na construção de materiais didáticos para 

as escolas, constituição, em parceria com professores e tradutores de Libras, de 

corpus de literatura e gramática para consulta por parte de professores e 

tradutores de escolas e instituições de ensino, desenvolvimento, em parceria 

com instituições de ensino. Os eventos de extensão permitirão a 

troca/divulgação de conhecimentos teórico-práticos para a comunidade externa 

à Universidade.  

A política de extensão do curso, por meio da curricularização da extensão, 

possui a meta de desenvolver, em alunos bacharelados em Letras Libras, 

habilidades para utilizar seus conhecimentos teórico-práticos na contribuição de 



uma política educacional e linguística com igualdade e equidade de direitos à 

comunidade surda.  

Os objetivos da curricularização da extensão são: oportunizar espaços 

para construção de senso crítico e senso de participação na política da 

comunidade em que o aluno está inserido, desenvolver uma postura acadêmico-

científica frente às questões relacionadas à aquisição de competência tradutória, 

propiciar ao aluno um ambiente de exercício profissional, com utilização de 

tecnologias contemporâneas, seguindo os desafios do mercado de trabalho; 

refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como fenômeno social, 

psicológico, ético, histórico, cultural, político e ideológico; investigar as várias 

perspectivas teóricas adotadas nas investigações tradutórias, linguísticas e 

literárias que fundamentam a formação profissional Tradutor e Intérprete de 

Libras; promover no aluno uma postura de percepção da relação entre 

conhecimentos linguísticos e literários e o entendimento de contextos 

interculturais, principalmente nas situações que envolvem o ensino/aprendizado 

de línguas e literaturas estrangeiras.  

Tudo isso vai contribuir à elevação do desempenho acadêmico dos 

estudantes, e fortalecer a relação entre os estudos acadêmicos e as práticas 

profissionais que irão precisar depois da formatura. Colocando os estudos em 

prática, trabalhando em grupos menores com os professores pode incentivar a 

participação no curso e contribuir à diminuição da evasão escolar. 

Em suma, o curso, como parte integrante da estrutura da UFSC, submete-

se e se alinha às normas internas quanto a extensão universitária, as atividades 

de extensão para fins de curricularização.  

 


