
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

CULTURA SURDA NO ÚLTIMO CURSO DE LIBRAS DO ANO NA UFPA 

 

Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a comunidade surda no Brasil é grande, com uma estimativa de 

9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, das quais 344,2 mil são surdas. Não é de se 

estranhar que cada vez mais este público busque a expansão da língua de sinais e o respeito às leis 

que os apoiam. Com o objetivo de trazer mais informações sobre a cultura surda e o vocabulário da 

língua de sinais, o Projeto de “Antropologia da Rádio” encerra o seu Ciclo de Oficinas no dia 5 de 

dezembro, no Auditório Francisco Paulo Mendes, no Instituto de Letras e Comunicação (ILC), das 

14h às 16h. 

O Ciclo é realizado com inscrições gratuitas e abertura a todos os públicos. No total, já aconteceram 

quatro cursos, onde diversas questões sobre a realidade dos surdos no Brasil e na Amazônia foram 

levantadas. Os cursos trouxeram ensinamentos sobre conceitos básicos, vocabulário e aspectos 

linguísticos da língua de sinais, e debateu sobre mitos e leis acerca da temática. 

Conteúdo – A última oficina debate “Cultura surda e vocabulário”. O tema procura se aprofundar 

na cultura criada pela comunidade surda, através da Literatura Surda, escrita de sinais e expressões 

idiomáticas. No fim da oficina, os organizadores irão dar inicio a uma dinâmica com tema natalino, 

e encerrarão a oficina com a presença do ministério de LIBRAS Leão de Judá, grupo que canta 

através da língua de sinais. 

Público e inscrições – O público que está acompanhando o ciclo é constituído por surdos e 

ouvintes, entre eles professores e alunos de diversos cursos da universidade e de outros municípios 

do Pará, o que ressalta o alcance do curso. As inscrições são gratuitas, porém as vagas são limitadas. 

As pessoas que tenham interesse em participar da programação da última oficina, deve enviar um e-

mail para antroporadio@ufpa.br, informando seu nome e seu endereço de e-mail e outros contatos. 

É importante lembrar que as pessoas que participam do ciclo desde o começo devem realizar as 

inscrições novamente. 

Serviço:  

Oficina “Cultura Surda e Vocabulário” 

Data: 5 de dezembro de 2013 

Hora: das 14h às 16h 

Inscrições gratuitas – antroporadio@ufpa.br 

Vagas limitadas 
 

Saiba Mais: 

● Matéria completa no Portal da UFPA: http://goo.gl/PZr5Ok 

 

Texto: Valéria Linhares – Assessoria de Comunicação da UFPA 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100  

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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