
RELATÓRIO ANPOLL 

Grupo de Trabalho Libras: Atividades e Produção 

Exercício: 2016-2018 

Coordenadora: Profa. Dra. Ana Regina e Souza Campello (DESU/INES) 

Vice-coordenadora: Profa. Dra. Marianne Rossi Stumpf (UFSC) 

 

O presente relatório está composto de duas partes:  

1. Atividades realizadas pelo GT durante o biênio 2016 - 2018 – produção dos membros 

do GT  

2. Produção dos Membros 

3. Lista de todas as dissertações e teses concluídas neste biênio 

4. Financiamento obtido em fomento (CNPQ, CAPES, Universal e outros) no mesmo biênio. 
5. Relação dos Membros do GT 

 
  

1. ATIVIDADES REALIZADAS PELO GT DURANTE O BIÊNIO 2016-2018:  

Durante o biênio de 2016-2018, o GT- Libras deu continuidade aos trabalhos que já vinham 
sendo desenvolvidos na gestão anterior e procurou atender às diretrizes acordadas no XXXI 
ENANPOLL, realizado na UNICAMP, em Campinas - SP, no período de 29 de junho a 01 de julho 
de 2016. Neste Encontro, buscou-se realçar a importância acadêmica e social do GT, 
conclamando para a necessidade de fomentar cada vez mais o contexto dos estudos linguísticos 
no âmbito nacional e internacional. Assim, o GT Libras, reconhecendo sua especificidade e 
relevância no cenário linguístico do país, reafirmou a manutenção de um grupo de 
professores/pesquisadores oriundos de vários Estados e em exercício em diversas 
Universidades. Três grandes temas emergiram para discussão interna do GT: (a) a inserção do 
corpus como metodologia nas disciplinas de LIBRAS, de pesquisa para fomentar a difusão de 
vídeo em Libras nos cursos de Licenciatura e de Bacharelato; (b) criação e difusão de glossários 
e terminologias de Libras, e (c) divulgar a memória do GT Libras que fará 30 anos em 2018. De 
fato, o GT obteve êxito considerável na realização das atividades planejadas em suas metas para 
o biênio 2016-2018 que foram frutos das reflexões sobre os temas (a), (b) e (c) que se 
configuraram como as linhas mestras para o desenvolvimento de projetos de pesquisas, de parte 
de seus membros, e de temas de palestras em eventos científicos. Além disso, na reunião interna 
foi discutida a necessidade de se organizar as memórias dos 30 anos do GT, completados em 
2018, para tanto, alguns dos membros mais antigos se comprometeram em resgatar esta 
memória que deverá resultar em uma publicação que acontecerá em 2019. A reunião foi muito 
proveitosa e permitiu a troca de experiência entre pesquisadores de diferentes Universidades 
que atuam na formação de profissionais da área de Libras. Vários dos membros efetivos do GT 
Libras fizeram parte do simpósio e inserção de novos membros do GT que foram aceitos (Janine 
de Oliveira, Deonísio Schmitt e Rachel Louise Sutton Spence). Foi apresentado a proposta para 
enviar o trabalho: comunicação durante o evento em Campinas, dos quais foram aprovados e 
apresentados. No final do evento, houve reunião das Coordenadoras do GT da ANPOLL e 
propuseram que no próximo relatório deveria constar de:  



1) Publicações de resultados de pesquisas no biênio 2014-2016; 2) Listar todas as dissertações e 
teses concluídas neste biênio e 3) Financiamento obtido em fomento (CNPQ, CAPES, Universal 
e outros) no mesmo biênio. 
 
Segue a programação GT Libras que será realizada em Cuiabá, em 2018:  

Dia 27 de junho 

13:00 – Entrega de material e inscrições de última hora; 

14:00 – 17:00 – Encontros de GTS (Inclusive GT Libras – Apresentação de Comunicação e 
Pôster Eletrônico); 

17:00 – 17:30 – Pausa para o café; 

17:30 – 19:30 – Reunião dos coordenadores de GT/Reunião dos coordenadores de PPG; 

19:30 – Cerimônia de Abertura 

20:00 – Mesa de abertura: As contribuições de Antonio Candido para os estudos de linguagem 
no Brasil 

21:30 – Coquetel de boas vindas 

Dia 28 de junho 

11:00-13:00 – Encontros de GTs 

13:00-14:30 – Almoço 

17:30-19:30 – Encontros de GTs (se houver mais Comunicação/Pôster Eletrônico dos 
participantes, e, em caso contrário, anteciparemos a reunião do dia 29 de junho para este dia). 

Dia 29 de junho 

09:00-11:00 – Reunião dos Membros do GT Libras para a nova Direção do Biênio 2018-2020 

11:30-13:00 – Reunião da Academia Brasileira de Língua de Sinais Brasileira. Pauta: Criar 
normativas para Libras 

19:30 – Reunião: Diretoria, Revista e Conselho da ANPOLL 

20:00 – Eleição da Nova Diretoria da ANPOLL 

20:30 – Assembleia Geral da ANPOLL 

 

2. PRODUÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO   

Grupos de pesquisa  

Grupo de Pesquisa: Estudos bibliográficos da linguística da libras: constituição de um corpus 
de textos acadêmicos produzidos no período de 2004 a 2015. Coordenadora Aline Lemos Pizzo.  



Descrição: A presente pesquisa se trata de um estudo bibliográfico que tem como objetivo 
constituir um corpus de materiais impressos ou editados eletronicamente de pesquisas na área 
de linguística da Libras, publicados entre 2004 e 2015, para conhecer os resultados das pesquisas 
brasileiras quanto aos níveis fonológico, morfológico e sintático da Libras, no período 
mencionado. Para isso, mapearemos textos acadêmicos da área de linguística da Libras, 
publicados no período, para analisarmos os textos encontrados a fim de resumi-los e categorizá-
los por nível linguístico. Além disso, organizaremos os dados em um banco de dados em 
ambiente on-line para que outros pesquisadores da área tenham acesso. Quanto à delimitação 
do período que abrange as publicações aqui investigadas, decidimos nos deter entre os anos de 
2004 e 2015. A justificativa para isso é o fato de, no ano de 2004, ter sido publicado uma obra 
seminal na área de linguística da Libras em nosso país ? O livro? Língua de sinais brasileira: 
estudos linguísticos? de Ronice Quadros e Lodenir Karnopp. Interessa-nos conhecer as 
contribuições dos autores da área para esse tema após as contribuições de Quadros e Karnopp 
(2004). O ano de 2015 foi escolhido como ano limite para as buscas porque se trata do ano 
anterior ao período em que esta pesquisa terá início, ou seja, 2016. Este tema de pesquisa 
justifica-se em função dos estudos linguísticos das línguas de sinais serem recentes no Brasil e 
necessitar de um levantamento de estado da arte, que contribua para os pesquisadores da área. 
Além disso, há uma grande visibilidade da Libras no Brasil, depois da criação da Lei 10.436, em 
2002, e do decreto 5.626, que a regulamenta, em 2005. Houve a criação do curso de Letras Libras 
na UFSC e, posteriormente, a expansão desses cursos em todo o Brasil, bem como dos 
programas de pós-graduação que investigam a língua de sinais. Estes fatos corroboram para a 
importância desse estudo bibliográfico proposto, visto que muitos estudos têm sido produzidos 
e é importante catalogá-los e torná-los mais acessíveis aos alunos e pesquisadores da área. 
 

Grupo de Pesquisa: Educação Bilíngue: fundamentos científicos, culturais, linguísticos e 
educacionais. Coordenadora Ana Claudia Balieiro Lodi. 
Descrição: O projeto tem como objetivo estudar os fundamentos científicos, culturais e 
linguísticos subjacentes à propostas de educação bilíngue, as políticas públicas relativas à esta 
educação e como se organizam e se materializam as práticas bilíngues em espaços educacionais 
formais e não-formais. 
 
Grupo de Pesquisa: Acessibilidade no Ensino Superior: da análise das políticas públicas 
educacionais ao desenvolvimento de mídias instrumentais sobre deficiência e inclusão. 
Coordenadora Ana Claudia Balieiro Lodi. 
Descrição: O ensino superior público atravessa um momento histórico-social desafiador. Tornar 
a educação superior igualmente acessível a todos que desejam cursá-la tem se constituído uma 
das principais metas dos que legislam sobre o direito básico do acesso à Educação. Trata-se de 
projeto de pesquisa em rede aprovado pela CAPES, no Edital Observatório em Educação 
(OBEDUC), que tem como foco discutir as políticas públicas e as condições de acessibilidade e 
inclusão de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida no Ensino Superior. O projeto 
está sendo desenvolvido pela FFC/Unesp-Marília - proponente e sede, em colaboração a UFSC-
SC e UFSCar-SP, constituídas como Núcleos de desenvolvimento de pesquisa. Conta com a 
participação de pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação relacionados às 
áreas da Educação, Psicologia, Comunicação, Linguística e Educação Física, das seguintes 
universidades: UEM-PR, UEL-PR, UFJF, UFSC, UFSCar, UNESP (Araraquara, Bauru e Marília), 
USP/Ribeirão Preto e Tuiuti. Constituirão como objetivos centrais desta pesquisa: a) levantar e 
analisar as políticas públicas de Educação Superior; b) analisar a evolução da matrícula de 
pessoas com deficiência no ensino superior; c) investigar o exame vestibular nas universidades 
públicas; d) averiguar os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e pedagogia; e) 
examinar as condições de acessibilidade; f) produzir mídias instrumentais que viabilizem o 
processo de inclusão no ensino superior. Espera-se, por meio da informação qualificada, 
favorecer a concretização dos direitos sociais relacionados às pessoas com deficiência no acesso 

https://plus.google.com/u/0/118114442229168251137?prsrc=4
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ao ensino superior, de forma a desfazer interpretações equivocadas capazes de prejudicar a 
efetivação de políticas públicas que contribuam para a consolidação da Educação Inclusiva. O 
projeto conta com 32 subprojetos envolvendo a participação de alunos da graduação, pós-
graduação e professores da rede vinculados aos programas e universidades mencionados (28 
bolsas de iniciação científica, 10 bolsas de professores da rede pública, 9 bolsas de mestrado e 
2 bolsas de doutorado). A minha participação no projeto compreendeu duas orientações de 
iniciação científica e, desde 2015, a orientação de um mestrado acadêmico..  
 

Grupo de Pesquisa: Instrução em Libras como L1 e L2. Coordenadora Ana Regina e Souza 
Campello.  
Descrição: Instrução no desenvolvimento cognitivo e de percepção, de acordo com o Decreto 
5.626/05. Produção de artigo e orientações de como usar a Instrução em Libras na área 
educacional e outros afins. Discussão e elaboração de metodologia, buscando outras teorias de 
Linguística Aplicada e de Linguística em geral.  
 
Grupo de Pesquisa: Contando Histórias Infantis em Língua Brasileira de Sinais. Coordenadora 
Deize Vieira dos Santos. 
Descrição: O presente projeto é uma das ações desenvolvidas no âmbito do Laboratório de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em LIBRAS - LAPEEL, registrado no SIGMA sob o código 13854, que 
visa construir mecanismos de articulação com os sistemas públicos de ensino, desde a educação 
infantil, até o nível superior; utilizando-se da estrutura e gestão acadêmicas de Extensão, 
possibilitando a interação com as demandas sociais da Comunidade Surda local, por meios de 
ações institucionais integradas de ensino, pesquisa e extensão. Este projeto considera a 
identidade das pessoas surdas, seus valores culturais e sua Língua Brasileira de Sinais. Trata-se 
da produção e criação de uma cultura literária específica voltada, principalmente, para as 
crianças surdas, desvendando um mundo de fantasia e sonho, através da arte de contar histórias 
em uma língua gestual-visual. A relevância deste projeto está relacionada ao desenvolvimento 
cognitivo, deste a infância, impulsionado pela literatura visual, fundamental para o 
desenvolvimento pleno da pessoa surda, tendo em vista que o acesso à informação, à 
comunicação e à expressão se dá através da Língua Brasileira de Sinais. Espera-se, portanto, a 
criação do hábito de contar histórias em LIBRAS, nas escolas com alunos surdos. O trabalho junto 
às escolas tem previsão para março de 2008, começando pelo Colégio Estadual Albert Sabin, na 
Região Oeste do Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
Grupo de Pesquisa: Estudo Morfossintático da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
Coordenadora Deize Vieira dos Santos. 
Descrição: O presente projeto é uma das ações desenvolvidas no âmbito do Laboratório de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em LIBRAS - LAPEEL, registrado no SIGMA sob o código 13854. Nos 
dias atuais, o questionamento que se faz sobre as línguas de sinais não mais reside em aceitá-
las ou não como línguas naturais. Os linguistas que se dedicam à pesquisa das línguas de sinais, 
de uma maneira geral, questionam sobre o quanto elas podem lançar luz sobre o funcionamento 
da linguagem humana. Sendo a natureza, dessas línguas, diferente da natureza das línguas 
faladas, a observância de semelhanças entre elas pode ratificar as teorias sobre princípios 
linguísticos universais, independentemente da modalidade (gestual-visual ou oral-auditiva). As 
indagações vão além, pois, diferenças significativas são observadas na organização das línguas 
de sinais, não seria adequado dizer que existem universais específicos de cada uma das 
modalidades? O modo/meio de manifestação da linguagem, por questões explícitas, é bastante 
distinto nas duas modalidades de línguas humanas naturais. A diferença dos articuladores para 
expressar distinções linguísticas determina, em grande parte, as distinções estruturais entre as 
línguas faladas e as línguas de sinais. Outra pergunta que se faz é como explicar, que a despeito 



de tanta diferença, no modo/meio de articulação, ambas as línguas traduzem processamentos 
linguístico-cognitivos semelhantes. Em parte, a resposta a esta pergunta vem das pesquisas 
realizadas no Salk Institute for Biological Studies (University of Califórnia) e no Center for 
Molecular and Behavioral Neuroscience (Rutgers University), que constataram que lesões no 
hemisfério esquerdo do cérebro, na área de Paul Broca e de Wernick, resultam-nos mesmos 
tipos de comprometimento das funções linguísticas nas línguas faladas e de sinais (Poizner, 
Klima e Bellugi, 1979, 1987 e Poizneer e Kegl, 1992). Ainda no âmbito dos questionamentos, 
outros esforços têm sido feitos para compatibilizar teorias que, ao sere.  
 

Grupo de Pesquisa: Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais Para Surdos. Coordenadora 
Clélia Regina Ramos. 
Descrição: Desenvolvimento de Traduções de Textos Literários para a Libras, Desenvolvimento 

de Linguagem Computacional. 

Grupo de Pesquisa: A ação construída na Libras conforme a Linguística Cognitiva. 
Coordenadora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino. 
Descrição: Este projeto se propõe a registrar, descrever e analisar a forma como os surdos 
representam “Ação construída” em discursos espontâneos na Libras. Ele é parte de um projeto 
maior, que já sendo desenvolvido pela pesquisadora. Trata-se do projeto “A perspectiva em 
Libras na língua em uso conforme a Gramática Cognitiva?”, iniciado em agosto de 2016, com 
previsão de conclusão em julho de 2019. Este projeto terá início em março de 2017 e pretende-
se concluí-lo até fevereiro de 2018. Como parte do projeto principal, este projeto pretende focar 
em um dos elementos da representação da perspectiva no discurso (embodied perspective), 
quando o sinalizador ?incorpora? o referente no relato, assumindo sua postura, seus trejeitos e 
seu modo de agir. Esse recurso é muito utilizado nas narrativas em LS (em Libras, assim como 
em outras línguas de sinais), tendo sido observado o seu uso também entre falantes de línguas 
orais, principalmente em narrativas (Hirrel, Occhino-Kehoe, Bernardino e Wilcox, 2016), 
concomitante ao uso de gestos manuais. A abordagem teórica deste trabalho é da Linguística 
Cognitiva, buscando compreender a relação entre a linguagem e o pensamento através da 
análise das construções linguísticas da linguagem no seu uso (usage-based approach / 
Langacker, 2008). 
 
 
Grupo de Pesquisa: A perspectiva em Libras na língua em uso conforme a Linguística Cognitiva. 
Coordenadora Elidéa Lúcia Almeida Bernardino. 
Descrição: Este projeto se propõe a registrar, descrever e analisar a forma como os surdos 
representam a perspectiva em seus discursos espontâneos em Libras. São analisados vídeos 
espontâneos produzidos em Libras por esses sujeitos que se encontram disponíveis na internet. 
A abordagem teórica deste trabalho é da Linguística Cognitiva, buscando compreender a relação 
entre a linguagem e o pensamento através da análise das construções linguísticas da linguagem 
no seu uso (usage-based approach / Langacker, 2008). Procura-se identificar como os surdos 
representam a perspectiva no discurso (embodied perspective): da primeira pessoa, o falante; 
da segunda pessoa, o interlocutor e da terceira pessoa, sobre quem se fala. Nesse último, o foco 
principal é na "Ação construída", onde é possível o surgimento de múltiplas perspectivas 
(multiple viewpoint). A pesquisa sobre a representação do discurso em Libras será uma grande 
contribuição para as pesquisas sobre línguas de sinais e mesmo para as pesquisas linguísticas 
em geral. 
 
Grupo de Pesquisa: Rede Libras. Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Descrição: O projeto tem como objetivo o estabelecimento de um sistema nacional de 
documentação, divulgação e validação de sinais da Língua de Sinais Brasileira (Libras). 



 
 
Grupo de Pesquisa: Tecnologias Assistivas para a Síntese, Tradução e Reconhecimento da 
Língua de Sinais Brasileira. Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Descrição: Há aproximadamente 9,7 milhões de cidadãos brasileiros surdos e/ou que possuem 
deficiência auditiva. Cerca de 30 por cento da comunidade surda brasileira é analfabeta em 
Português. Pessoas com deficiência auditiva, sobretudo aquelas que nasceram surdas ou que 
não foram alfabetizadas antes de adquirir a deficiência, enfrentam dificuldades no acesso a 
conteúdo escrito. Exemplos de tais conteúdos abrangem desde simples avisos informativos até 
livros didáticos e técnicos. Para enfrentar esta situação, inovações estão sendo introduzidas no 
sistema de ensino do país voltado à educação bilíngue. Na educação bilíngue, as crianças surdas 
têm a oportunidade de serem ensinadas na Língua de Sinais Brasileira, como primeira língua, e 
aprender Português escrito como segunda língua. No entanto, a implementação da educação 
bilíngue não é uma tarefa simples e imediata, principalmente porque exige a formação e 
treinamento de professores e intérpretes em volume suficiente para fazer frente ao desafio. 
Como consequência, a prática de ensino atualmente vigente nas escolas apoia-se fortemente na 
linguagem oral e em material escrito, comprometendo a inclusão dos surdos e reforçando uma 
injusta situação de desvantagens em relação aos colegas ouvintes. Em uma escola inclusiva, o 
uso dos mesmos livros escolares por todos os alunos, ouvintes ou surdos, é desejável, no 
entanto, representa um grande obstáculo para os alunos surdos, já que o desempenho de leitura 
destes alunos é, em geral, inferior ao dos colegas ouvintes. Uma das frentes do projeto busca 
abordar este problema e melhorar a acessibilidade dos alunos surdos ao material escrito e 
ajudá-los a dominar o Português como segunda língua. Esta frente tem como foco principal o 
desenvolvimento de um sistema automático de tradução Português-Libras, no qual a 
apresentação do conteúdo traduzido é realizada por um humano virtual animado, ou avatar. 
Outra frente do projeto busca oferecer recursos tecnológicos para facilitar a comunicação dos 
surdos falantes de Libras com a sociedade ouvinte. Em um mundo cujo principal meio de 
comunicação é a linguagem oral e escrita, os surdos enfrentam severas barreiras de 
comunicação, tendo enormes dificuldades de acesso a informações básicas e a serviços públicos. 
Tarefas simples como pedir orientação no balcão de informações em um centro de saúde, ou 
mesmo se consultar com um médico, acabam sendo desafios insuperáveis. Neste contexto, 
abordagens tecnológicas voltadas ao reconhecimento automático da língua de sinais podem 
ajudar a reduzir estas barreiras e promover uma maior eficiência e autonomia do deficiente 
auditivo na realização de atividades essenciais. Assim, a segunda frente do projeto busca 
avançar no desenvolvimento de um sistema automático de reconhecimento da Língua de Sinais 
Brasileira. Além da contribuição à formação de pessoal qualificado na área de tecnologia 
assistiva, o trabalho procura contribuir para o estudo da Libras como língua natural, para a 
difusão da língua de sinais, para o estabelecimento de um mecanismo ágil e flexível para geração 
e compreensão de conteúdo em Libras. O presente trabalho envolve a cooperação técnica e 
científica entre a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual 
de Campinas, o Centro de Estudos e Pesquisa em Reabilitação Prof. Dr. Gabriel Porto da 
Faculdade de Ciências Médicas da mesma universidade, o Instituto de Computação da 
Universidade Federal de Alagoas e o Centro Tecnológico da UFES. O grupo multidisciplinar 
formado congrega pesquisadores de diferentes áreas de especialização, incluindo Linguística, 
Pedagogia, Fonoaudiologia, Ciências Sociais, Ciência da Computação e Engenharia. Também 
participam do grupo intérpretes e tradutores de Libras, surdos e ouvintes.  
 
 
Grupo de Pesquisa: Ensino de segunda língua para surdos: a escrita na diversidade. 
Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Sem descrição.  
 



Grupo de Pesquisa: Avatares Expressivos para a Comunicação na Língua de Sinais Brasileira. 
Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Descrição: O acesso a informação é fundamental para a educação e inserção socioeconômica 
dos indivíduos na atual sociedade da informação e do conhecimento. Nesta sociedade, 
documentos multimídia como os disponíveis na Web ou na forma de livros digitais se 
consolidaram como meios de difusão de informação. Nesses documentos, a informação é 
essencialmente transmitida na forma escrita ou utilizando recursos audiovisuais apoiados na 
fala. Tal realidade impõe severas barreiras de acesso a informação, educação e entretenimento 
aos deficientes auditivos, sobretudo, para aqueles que adquiriram a surdez antes da 
alfabetização. Para esta parcela da população, a compreensão de material escrito, ou mesmo 
material audiovisual, é severamente limitada, quando não nula. O reconhecimento oficial, 
através da lei 10.436 de 2002, da Língua de Sinais Brasileira, Libras, como meio legal de 
comunicação e expressão das comunidades surdas do Brasil abriu um novo leque de 
oportunidades para a inclusão social destes indivíduos. O decreto 5.626 de 2005 que 
regulamenta a referida lei aponta claramente para a necessidade do uso e difusão de Libras 
como meio para promover o acesso das pessoas surdas à educação. Neste contexto, o presente 
trabalho pretende contribuir com o estudo e compreensão da Libras como língua natural, com 
a sua difusão e, sobretudo, para o estabelecimento de mecanismo ágil e flexível para a geração 
de conteúdo em Libras. O trabalho envolve a cooperação técnico-científica entre o Centro dos 
Estudos de Pesquisas em Reabilitação e a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação e 
visa desenvolver tecnologia inovadora de síntese de agentes virtuais, ou avatares, para a 
comunicação em Libras. Como teste de conceito para os avanços técnicos esperados será 
desenvolvido sistema piloto voltado à leitura de livro digital com conteúdo voltado ao ensino 
fundamental. 
 
 
Grupo de Pesquisa: Sentidos no silêncio. Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Descrição: O objetivo do projeto é investigar questões que envolvem dois aspectos principais 
relativo à surdez: a) aqueles que dizem respeito ao ensino/aprendizagem de leitura e escrita do 
português como segunda língua por praticantes de LIBRAS b) analisar as relações em sala de 
aula tendo em vista que a presença do surdo demanda a presença do interprete; c) refletir sobre 
as diferenças de perda auditiva e as consequências em relação à linguagem.  
 
Grupo de Pesquisa: Representações sobre materiais de ensino para surdos em práticas de 
letramento em contexto de surdez e escolarização: implicações para o ensino e para a 
formação de professores. Coordenadora Ivani Rodrigues Silva. 
Descrição: Projeto de pesquisa desenvolvido na, modalidade pós-doutorado, sob supervisão da 
Profa Dra Marilda do Couto Cavalcanti - DLA/IEL/UNICAMP.  
 
Grupo de Pesquisa: Estudos bibliográficos da linguística da libras: constituição de um corpus de 
textos acadêmicos produzidos no período de 2004 a 2015. Coordenadora Janine Soares de 
Oliveira. 
Descrição: A presente pesquisa se trata de um estudo bibliográfico que tem como objetivo 
constituir um corpus de materiais impressos ou editados eletronicamente de pesquisas na área 
de linguística da Libras, publicados entre 2004 e 2015, para conhecer os resultados das pesquisas 
brasileiras quanto aos níveis fonológico, morfológico e sintático da Libras, no período 
mencionado. Para isso, mapearemos textos acadêmicos da área de linguística da Libras, 
publicados no período, para analisarmos os textos encontrados a fim de resumi-los e categorizá-
los por nível linguístico. Além disso, organizaremos os dados em um banco de dados em 
ambiente on-line para que outros pesquisadores da área tenham acesso. Quanto à delimitação 
do período que abrange as publicações aqui investigadas, decidimos nos deter entre os anos de 
2004 e 2015. A justificativa para isso é o fato de, no ano de 2004, ter sido publicado uma obra 



seminal na área de linguística da Libras em nosso país, o livro "Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos", de Ronice Quadros e Lodenir Karnopp. Interessa-nos conhecer as contribuições dos 
autores da área para esse tema após as contribuições de Quadros e Karnopp (2004). O ano de 
2015 foi escolhido como ano limite para as buscas porque se trata do ano anterior ao período 
em que esta pesquisa terá início, ou seja, 2016. Este tema de pesquisa justifica-se em função 
dos estudos linguísticos das línguas de sinais serem recentes no Brasil e necessitar de um 
levantamento de estado da arte, que contribua para os pesquisadores da área. Além disso, há 
uma grande visibilidade da Libras no Brasil, depois da criação da Lei 10.436, em 2002, e do 
decreto 5.626, que a regulamenta, em 2005. Houve a criação do curso de Letras Libras na UFSC 
e, posteriormente, a expansão desses cursos em todo o Brasil, bem como dos programas de pós-
graduação que investigam a língua de sinais. Estes fatos corroboram para a importância desse 
estudo bibliográfico proposto, visto que muitos estudos têm sido produzidos e é importante 
catalogá-los e torná-los mais acessíveis aos alunos e pesquisadores da área. 
 
 
Grupo de Pesquisa: Spread the Sign – Brasil. Coordenadora Lodenir Becker Karnopp. 
Descrição: O Spread the Sign (Espalhando Sinais) é um dicionário internacional que torna 
acessíveis línguas de sinais de diversos países para investigação e consulta a uma grande 
quantidade de sinais. É uma ferramenta de uso livre e ilimitado, disponível online 
(www.spreadthesign.com) e em smartphones, sob o nome de Spread Signs. O Spread the Sign 
disponibiliza sinais das línguas de sinais alemã, americana, brasileira, espanhola, estoniana, 
finlandesa, francesa, inglesa, islandesa, japonesa, letã, lituana, polonesa, portuguesa, russa, 
sueca, tcheca, turca, entre outras, utilizadas nos respectivos países. O projeto é coordenado 
internacionalmente pelo European Sign Language Centre (Centro Europeu de Línguas de Sinais), 
por Thomas Lydell-Olsen (Suécia). Cada país colaborador tem uma equipe que se responsabiliza 
pelas informações sobre sua língua de sinais. No Brasil, desde 2016, o projeto Spread the Sign - 
Brasil tem sido desenvolvido pelo Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos 
(GIPES - DGP/CNPq), que conta com uma equipe de colaboradores e pesquisadores surdos e 
ouvintes bilíngues (Libras/Língua Portuguesa/Inglês). O objetivo geral do Spread the Sign - Brasil 
é realizar o mapeamento e registro de sinais, inserindo a Libras no Spread the Sign (STS). Os 
objetivos específicos são: (a) promover investigações no âmbito da educação e da linguística 
sobre as contribuições e os desafios do projeto Spread the Sign no Brasil; (b) investigar os sinais 
dicionarizados no Brasil, de modo online ou impresso; (c) estabelecer uma rede de 
colaboradores, usuários da Libras, com representantes regionais e (d) registrar as 
potencialidades e desafios do STS no Brasil. A equipe brasileira (UFRGS, UFPel, UFF, UFSM e 
UNISINOS) segue as orientações metodológicas do protocolo internacional, a partir de 
procedimentos gerais que são construídos e definidos por todas as equipes participantes, 
viabilizando o fomento e construção do dicionário na Língua Brasileira de Sinais online, no 
ambiente virtual do Spread the Sign. 
 

 
Grupo de Pesquisa: Produções Culturais Surdas no Contexto da Educação Bilíngue. 
Coordenadora Lodenir Becker Karnopp. 
Descrição: O presente projeto é proposto por pesquisadoras de três universidades federais 
localizadas no Estado do Rio Grande do Sul que, nos últimos anos, vêm desenvolvendo 
investigações no campo da cultura e educação de surdos, junto ao Grupo Interinstitucional de 
Pesquisa em Educação de Surdos (GIPES - DGP/CNPq). Pesquisas anteriores, desenvolvidas por 
membros desse grupo, possibilitaram discussões e análises sobre as condições linguísticas e 
pedagógicas em que se encontram alunos surdos, professores e intérpretes de Libras nas escolas 
do Rio Grande do Sul (Edital Universal MCT/CNPq 50/2006); e sobre a produção, circulação e 
consumo da cultura surda brasileira, com foco nas relações de poder envolvidas na produção de 



significados culturais e de identidades surdas (Edital CAPES/MinC Pró-Cultura 07/2008). A partir 
dessas pesquisas emerge um panorama em que faz sentido e é possível olhar para os efeitos das 
produções culturais das comunidades surdas nos espaços escolares. Desse modo, na presente 
proposta, pretendemos ampliar as discussões em torno de temáticas que envolvem o contexto 
da educação de surdos no cenário da educação básica, enfocando a circulação e consumo da 
cultura surda no contexto da educação escolar bilíngue para surdos. Interessa-nos olhar para a 
Educação Básica no que se refere ao trabalho docente (professores surdos e ouvintes) e ao 
currículo (o que vem sendo ensinado; priorizado) no sentido de um dispositivo pedagógico que 
organiza os espaços/tempos escolares e hierarquiza os saberes. Urge discutir a cultura surda 
dentro de outra perspectiva que ela assume: a de operadora de elementos de classificação, de 
ordenamento e de formação de grupos sociais. Para a realização da investigação, priorizaremos 
escolas específicas para surdos, pois consideramos que, nesses espaços, artefatos culturais 
surdos vêm sendo produzidos, circulam e geram efeitos entre alunos e professores. Tomando 
como suporte teórico-metodológico os Estudos Culturais em Educação, entendemos que os 
artefatos culturais estão envolvidos no que se compreende o circuito da cultura como 
espaço/tempo de produção de sentidos e significados culturais na interligação de processos de 
representação, identidade, produção, consumo e regulação. Para isso, metodologicamente a 
noção de discurso é central para a análise do corpus empírico a ser investigado. O investimento 
que pretendemos realizar é, a partir de uma análise das relações entre poder, saber e verdade, 
entender a produtividade estratégica organizada e estabelecida de um discurso atual que nos 
leva a ver e dizer formas particulares, tornadas como naturais e verdadeiras, sobre um objeto 
que não transcende a história, e sim, nela se estabelece e é fabricado. Nesse sentido, dentre as 
principais contribuições científicas do referido estudo, esperamos com essa pesquisa subsidiar 
discussões de propostas curriculares no âmbito da educação básica para alunos surdos na 
perspectiva da educação bilíngue, atendendo as atuais prerrogativas da Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; contribuir para a realização de 
atividades de extensão, através de cursos e oficinas, em parceria com escolas de surdos, 
culminando com a realização do Encontro de Educação Escolar Bilíngue/Cultural de Surdos e 
com a produção de materiais em versão bilíngue (vídeos em Libras com legenda em português).  
 
 

Grupo de Pesquisa: Interação entre criança surda e pais ouvintes. Coordenadora Maria 
Cristina da Cunha Pereira. 
Descrição: Introdução: Desde que nasce, a criança é exposta à língua falada pela família. 
Considerando que numa família de ouvintes, no Brasil, a língua geralmente usada é a Língua 
Portuguesa na modalidade oral, espera-se que a criança a adquira sem dificuldades. No entanto, 
se a criança for surda, a dificuldade de acesso à língua usada pela família permitirá a aquisição 
de apenas fragmentos dela, escassos e insuficientes para uma comunicação efetiva. Como 
resultado, apresentará dificuldades significativas em todos os aspectos que envolvem o uso de 
uma língua, incluindo a criação de vínculo com outras pessoas. A aquisição de uma língua 
permite que a criança adquire regras sociais de comportamento e se constitua como sujeito. A 
falta de uma língua compromete o processo cognitivo, linguístico, emocional e educacional da 
criança surda. O interesse em aprofundar o conhecimento sobre a interação que se estabelece 
entre pais ouvintes e crianças surdas motivou a elaboração deste projeto de pesquisa. Objetivos: 
É objetivo geral de este projeto analisar a interação entre pais ouvintes e filhos surdos, 
particularmente em relação à criação do vínculo entre eles. Os objetivos específicos são: 
Investigar que dificuldades a família enfrentou (ou enfrenta) na interação com o filho surdo; 
Verificar os recursos que pais ouvintes usam para interagir com seu filho surdo; Verificar os 
recursos que a criança surda usa para interagir com seus pais ouvintes; Verificar como se 
caracteriza a comunicação entre os pais ouvintes e o (a) filho(a) surdo (a); Investigar como se 
deu (ou como se dá) o estabelecimento do vínculo entre pais ouvintes-filhos surdos. Método: 
Esta é uma pesquisa exploratória, a qual visa, segundo Gil (2002), proporcionar maior 



familiaridade com o problema pesquisado. A escolha da pesquisa exploratória foi motivada pelo 
desejo de aprimorar o conhecimento sobre a interação entre criança surda e pais ouvintes. 
Serão sujeitos da pesquisa seis mães e/ou pais ouvintes de crianças surdas que frequentam 
escolas para surdos em São Paulo. Fundamentada na literatura que relata as dificuldades 
decorrentes do uso da linguagem oral na comunicação entre surdos e ouvintes, optou-se pela 
escolha de escolas que adotam a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua e a Língua 
Portuguesa, como segunda. Uma vez que o nível de escolaridade, a familiaridade com a língua 
de sinais e a orientação oferecida por profissionais na escola, entre outros fatores, podem 
resultar em diferenças na interação pais ouvintes e crianças surdas, serão sujeitos da pesquisa 
três mães e/ou pais de crianças da Educação Infantil e três dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Os sujeitos assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, expressando 
sua concordância em participar do projeto. Os dados sobre a interação entre criança surda e 
pais ouvintes serão obtidos por meio de entrevista estruturada, na medida em que as questões 
serão previamente estabelecidas (SEVERINO, 2007). As informações obtidas nas entrevistas 
serão analisadas qualitativamente com base nos objetivos propostos para a pesquisa e 
posteriormente comparadas com as dos sujeitos do mesmo grupo e do outro grupo (intra e 
inter-grupos). Espera-se que a análise dos dados obtidos nos dois grupos de pais permita 
estabelecer conclusões que possam contribuir para a ampliação da compreensão dos fatores 
que interferem na interação entre pais ouvintes e crianças surdas. 
 
 
Grupo de Pesquisa: Formação de professores para a inclusão escolar de alunos surdos. 
Coordenadora Maria Cristina da Cunha Pereira. 
Descrição: Introdução: A inclusão de alunos surdos em escolas regulares com ouvintes tem sido 
tema de muitas discussões, devido, principalmente, aos resultados insatisfatórios 
frequentemente observados. Há que se considerar que, entre os principais motivos de fracasso, 
está o fato de que, diferentemente das ouvintes, as crianças surdas chegam à escola com pouco 
ou nenhum conhecimento sobre a Língua Portuguesa. Se forem filhas de pais surdos, espera-se 
que cheguem com língua de sinais. No entanto, considerando-se que a maioria das crianças 
surdas nasce em famílias ouvintes, que privilegiam a Língua Portuguesa oral na interação com 
os filhos, é comum que cheguem com alguma linguagem, constituída na família, mas sem língua. 
A Língua Portuguesa oral, usada pela família, é inacessível às crianças surdas. Por outro lado, a 
Língua Brasileira de Sinais, acessível às crianças surdas, é geralmente desconhecida pela família. 
A falta de uma língua entre ouvintes e surdos é vista como a principal dificuldade para se 
estabelecer a relação necessária para o ensino e para a aprendizagem de alunos surdos (SOARES, 
2004). Os pais reclamam de que seus filhos surdos não estão aprendendo e, por outro lado, os 
professores se queixam de que não têm formação para trabalhar com alunos surdos. Conhecer 
como está sendo feita a formação de professores para atender a alunos surdos no ensino regular 
certamente contribuirá para uma inclusão escolar de melhor qualidade para estes alunos. 
Objetivos: O projeto tem como objetivo geral analisar como está sendo realizada a formação de 
professores para atender alunos surdos em escolas regulares, junto com ouvintes. Os objetivos 
específicos são: Verificar que formação os professores do ensino regular têm para atender a 
alunos surdos; Verificar que tipo de formação é oferecida aos professores para atender a alunos 
surdos; Conhecer os aspectos que os professores consideram importantes para trabalharem 
com alunos surdos; Refletir sobre os aspectos que são fundamentais para a formação de 
professores para atender a alunos surdos, no ensino regular; Verificar o conhecimento que os 
professores têm sobre a surdez e as pessoas surdas; Conhecer a representação que os 
professores têm em relação à potencialidade dos alunos surdos. Método: Esta é uma pesquisa 
exploratória, a qual visa, segundo Gil (2002), proporcionar maior familiaridade com o problema 
pesquisado. A escolha da pesquisa exploratória foi motivada pelo desejo de aprimorar o 
conhecimento sobre a interação entre criança surda e pais ouvintes. Serão sujeitos da pesquisa 
seis professores que têm ou tiveram alunos surdos na sala de aula. Uma vez que pode haver 



diferença em relação à oferta de formação na rede pública e na privada, optou-se pela escolha 
de três professores que trabalham em escolas públicas e três que trabalham em escolas 
particulares. Os sujeitos assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, expressando 
sua concordância em participar do projeto. Os dados sobre como está sendo realizada a 
formação de professores para atender alunos surdos em escolas regulares serão obtidos por 
meio de entrevista estruturada, que, segundo Severino (2007), se caracteriza pelo fato de as 
questões serem previamente estabelecidas. A entrevista contemplará a formação que os 
professores receberam e a que eles consideram necessária para melhor atendimento dos alunos 
surdos incluídos em salas com ouvintes. A entrevista será gravada e posteriormente transcrita. 
As informações obtidas nas entrevistas serão analisadas qualitativamente, após o que serão 
agrupadas, de modo a possibilitar um panorama sobre como estão sendo formados os 
professores para trabalhar com alunos surdos, incluídos em salas regulares. Os resultados serão 
discutidos com base na literatura. 
  
 
Grupo de Pesquisa: O impacto do diagnóstico de surdez de uma criança em família ouvinte. 
Coordenadora Maria Cristina da Cunha Pereira. 
Descrição: Introdução: Dados comprovam que entre 90 e 95% das crianças surdas nascem em 
famílias de ouvintes. Diferentemente de pais surdos, para quem o diagnóstico de surdez num 
filho é um fato natural e muitas vezes esperado e desejado, o diagnóstico de surdez numa família 
de ouvintes é, na maior parte das vezes, motivo de tristeza, apreensão e preocupação. O 
nascimento de uma criança surda numa família de ouvintes altera a expectativa dos pais, que, a 
menos que tenha havido alguma intercorrência, espera um filho ouvinte. Na literatura, vários 
são os estudos que abordam o impacto da surdez em famílias de ouvintes. No entanto, poucos 
são os que analisam o processo vivenciado pelas famílias, desde que a surdez foi diagnosticada, 
o impacto e a reação da família. O interesse em conhecer o processo vivenciado por família de 
ouvintes diante do diagnóstico de surdez no(a) filho(a) motivou a elaboração deste projeto de 
pesquisa. Objetivos: O objetivo geral do projeto é analisar o impacto do diagnóstico de surdez 
do(a) filho(a) em família de ouvintes. São objetivos específicos: conhecer os antecedentes da 
família relativamente à surdez: ocorrência, familiaridade etc.; conhecer as reações dos pais 
diante do diagnóstico da surdez no(a) filho(a); conhecer o impacto que a surdez teve na 
organização familiar; conhecer o impacto que a surdez teve na relação dos pais com o(a) filho(a); 
refletir sobre o processo vivenciado pela família após a surdez ter sido diagnosticada. 
Metodologia: Para analisar o impacto do diagnóstico de surdez do(a) filho(a) em família de 
ouvintes, optou-se por realizar estudo de caso de uma família que tem um(a) filho(a) surdo(a). 
O estudo de caso se caracteriza, conforme Gil (2002) e Severino (2007), como o estudo de um 
caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos. Os propósitos 
do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso das características de 
uma população, mas sim uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores que o 
influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2002). A escolha por realizar estudo de caso foi 
motivada pela literatura, que retrata o diagnóstico da surdez como um acontecimento que causa 
forte impacto em famílias de ouvintes. Os trabalhos geralmente se detêm no período que 
antecede e que segue ao diagnóstico. No entanto, numa busca rápida na internet e nas obras 
que tratam do assunto, nenhum estudo foi encontrado sobre o processo vivenciado pela família 
após a surdez ter sido diagnosticada. Será(ão) sujeito(s) da pesquisa o pai, a mãe ou ambos, de 
um(a) adolescente ou adulto(a) surdo(a) e que, portanto, já superaram o impacto da surdez. 
O(s) sujeito(s) assinará(ão) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, expressando sua 
concordância em participar do projeto. Os dados para a pesquisa serão obtidos por meio de 
entrevista estruturada, na medida em que as questões serão previamente estabelecidas 
(SEVERINO, 2007). No entanto, por se tratar de um estudo de caso, as questões permitem que 
o(s) entrevistado(s) acrescente(m) fatos que considere(m) relevantes. A entrevista será gravada 
e posteriormente transcrita. Na análise dos dados da entrevista será adotada abordagem 



qualitativa, uma vez que o objetivo é analisar o processo pelo qual passou uma família ouvinte, 
desde o diagnóstico de surdez do(a) filho(a), até os dias atuais, incluindo encaminhamentos, 
escolhas da família e, se possível, também escolhas do(a) filho(a). As informações colhidas na 
entrevista serão discutidas com base na literatura sobre o tema.  
 
Grupo de Pesquisa: Processos linguísticos de formação de itens lexicais. Coordenadora 
Marianne Rossi Stumpf. 
Descrição: As ciências e a tecnologia têm sofrido avanços significativos nas últimas décadas 
Desenvolvimento de léxicos especializados necessita de uma comunicação rigorosa e rápida nos 
diversos terrenos de especialidade Os alunos surdos, não tem, na sua língua, nenhum material 
terminográfico que lhes sirva de apoio ao estudo dos programas curriculares do currículo 
brasileiro de educação A maioria dos dicionários de Libras que existem não tem sido produzidos 
por profissionais, idealmente linguistas, e falantes nativos de Libras em estreita colaboração 
Construção de sinais-termo que pode vir a desempenhar um papel importante no que concerne 
à terminologia, por permitir a extensão sinalizar numa determinada área do conhecimento.  
 
Grupo de Pesquisa: Análise da incorporação de novos signos notacionais do sistema 
SignWriting, representativos de unidades gestuais acrescentadas a língua de sinais brasileira. 
Coordenadora Marianne Rossi Stumpf. 
Descrição: Produzir conhecimento capaz de preencher lacunas técnicas e científicas do sistema 
de escrita de sinais SW para leitura e escrita das línguas de sinais contribuindo para que o 
sistema se torne mais completo e mais fácil de ler e escrever. 
 
GRUPO DE PESQUISA: Antologia de poesias de Libras. Coordenadora Rachel Louise Sutton-
Spence 

Descrição: O objetivo é coletar as poesias em libras do youtube e as atividades poesias em libras 
de disciplina relacionada ao campo da Literatura Surda do curso de Letras-Libras EaD de 2006 e 
2008, grupo privado no facebook, festival folclore surdo. Metodologia - Entrando na Ambiente 
Virtual de Ensino do Letras Libras EAD; dvd, youtube, grupo privado do facebook e festival 
folclore surdo - Levantamento de dados pessoais dos alunos, especialmente dados de contato 
(email e facebook) - Envio de termos de consentimento aos alunos em português e libras, 
devidamente aprovados pelo comitê de ética - Uso da disciplina Literatura Surda (LS) como 
“piloto” - Baixar software "Hand Brake" e arquivamento das atividades em vídeo autorizadas 
pelos alunos, de forma criteriosa - Uso do google drive para compartilhamento de dados entre 
a equipe - Criação de meta-dados técnico sobre vídeos do aluno - Conversão e renomeação dos 
vídeos para fins de transcrição e inserção no corpus - Postagem dos vídeos no repositório da 
UFSC para posterior disponibilização, via site do corpus - Envio de certificado de colaboração 
pela participação no projeto ao aluno. 
  
 
 

GRUPO DE PESQUISA: Glossário Libras - Criando um novo tema de “Literatura”. Coordenadora 
Rachel Louise Sutton-Spence. 
Descrição: Este projeto tem como objetivo criar um glossário em Libras de termos usados no 
campo acadêmico de literatura surda e sinalizada, e considerar os elementos mais teóricos sobre 
a criação dos termos e seus usos no campo de literatura. Especificamente, o projeto vai coletar 
sinais relacionados ao campo de literatura de diversas fontes (por exemplo, glossários do 
internet, vídeos de letras libras EaD e fornecer as definições. Vai pensar não apenas nas 
traduções de termos literárias em português, mas sim nos termos relacionados especificamente 
ao campo de literatura em línguas de sinais. A análise dos sinais vai mostrar as fontes 
etimológicas, fonológicas e morfológicas dos sinais, e vai investigar as influências das línguas 
faladas sobre os sinais neste campo acadêmico. 
  



 
Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas e práticas escolares voltadas à oferta de educação 
bilíngue para surdos. Coordenadora Regina Maria de Souza. 
Descrição: O projeto coloca as práticas escolares - em especial aquelas universitárias - em 
relação com as conquistas dos movimentos sociais surdos. Essas conquistas são entendidas 
como aquelas que acabaram se transformando em leis ou decretos, foram fruto de longo e tenso 
processo de negociação e votadas em fóruns políticos (câmara de vereadores, de deputados, 
senado, CONAE, Conferências Municipais etc.); em especial, o projeto toma como referências 
principais o Plano Nacional de Educação e a Lei Nacional de Inclusão. Para a análise das práticas 
escolares, uma rede de informações foi constituída em espaços virtuais por pesquisadores - 
ativistas ou não - familiares, estudantes surdos, professores da rede e tradutores e intérpretes 
de LIBRAS nos quais se tem documentos postados, fotos, filmes e declarações. A metodologia é 
a netnografia com encontros presenciais sempre que possíveis entre os informantes. Os 
documentos supracitados são de domínio público, portanto, sem restrição à análise. Não são 
consideradas as postagens em espaços virtuais "secretos" ou em que se restringem a divulgação 
das postagens. A interlocução teórica se mantém com as obras de Michel Foucault para a 
compreensão dos processos históricos de produção das leis, dos ilegalismos, da exclusão e as 
consequentes práticas institucionais para reassimilação dos que são considerados fora da norma 
padrão. A interlocução com as obras de Freud oferece pistas para os embates e os efeitos que 
produzem: a polarização entre "a melhor modalidade de escola para os surdos" e "a escola 
conservadora e/ou segregadora para surdos" para outro -surdo - cuja escuta é interditada ou é 
submetida à interpretação de dirigentes, políticos e gestores, bem como à marcada tendência 
em entender a inclusão a partir da premissa de que a língua portuguesa é prioritariamente 
necessária para o estudo, para o ingresso ao trabalho, à universidade e à produção acadêmica 
de "mérito". 
 

Grupo de Pesquisa: História da consolidação das Pesquisas sobre a Libras e Educação Bilíngue. 
Coordenadora Regina Maria de Souza. 
Descrição: Projeto sabático que deverá ser concluído com a organização de um e-book do qual 
participarão os coordenadores do GT Linguagem de Sinais da Associação Nacional de Pós-
graduação em Letras e Linguísticas (ANPOLL). Recentemente, em 2015, seu nome passa a ser GT 
Libras. Os autores que estão escrevendo a obra são referências históricas vivas da consolidação 
da Educação Bilíngue para Surdos no Brasil (décadas de 1970 - 2015). O prefácio será realizado 
pela profa. Barbara Gerner de Garcia, a qual visitei em Washington no Gallaudet University em 
17 de agosto de 2017. 
 
Grupo de Pesquisa: Literatura da Língua Brasileira de Sinais. Coordenadora Ronice Muller de 
Quadros. 
Descrição: A História de Folclore e Literatura Surda em Língua de Sinais no Brasil não é 
documentada. Neste projeto, pretendemos convidar artistas surdos a participar de uma 
pesquisa que busca coletar dados sobre a Literatura Surda. A pesquisa tem como objetivo 
coletar dados como: entrevistas de surdos e suas histórias em relação a arte, teatro, poesia, 
humor e outros em língua brasileira de sinais (libras). Vamos convidar os artistas surdos a 
participar desta pesquisa, por ser referência na produção de histórias de Literatura e Folclore 
surdo em libras. 

 

Grupo de Pesquisa: Inventário Nacional de Libras. Coordenadora Ronice Muller de Quadros.  
Descrição: A presente pesquisa propõe a constituição de um inventário da língua brasileira de 
sinais (Libras) que envolva três diferentes frentes de trabalho. Prioritariamente, o projeto prevê 
a constituição de um acervo linguístico e a sistematização de indicadores sociolinguísticos de 
1500 usuários de Libras que foram acadêmicos do Curso de Letras-Libras na modalidade à 



distância, curso que agregou um total de 15 polos distribuídos em todas as 5 regiões do país 
entre os anos de 2006 e 2011. Paralelamente, o projeto prevê também a sistematização de 
indicadores sócio-linguísticos de usuários da Libras na Grande Florianópolis, tendo em vista que 
a constituição de um acervo linguístico nessa região já vem sendo constituído por um projeto 
parceiro, o do Inventário da Língua Brasileira de Sinais da Grande Florianópolis, coordenado pela 
profa. Ronice Muller de Quadros. Por fim, o projeto também prevê a sistematização de 
glossários técnicos da Libras nos campos de estudo relacionados ao curso de Letras-Libras 
(linguística, tradução e interpretação e educação), para isso tendo como parceiro o projeto de 
Glossários Técnicos da Língua Brasileira de Sinais, coordenado pela profa. Marianne Rossi 
Stumpf. 
 
 

Grupo de Pesquisa: Inventário de Libras da Grande Florianópolis. Coordenadora Ronice Muller 
de Quadros. 
Descrição: O presente projeto tem como objetivo constituir um inventário da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) da variante da Grande Florianópolis, incluindo videoregistros da Libras e 
transcrição de dados para pesquisa. Além disso, pretende-se sistematizar os procedimentos de 
registro, documentação e recuperação de dados e metadados relativos à Libras. Este projeto 
deverá apresentar como produtos diretos: -- um corpus de libras envolvendo registros em vídeo 
de situações eliciadas e espontâneas de uso, para ser utilizado em pesquisas e em outras 
finalidades aplicadas; -- um conjunto de diretrizes para o registro e arquivamento de dados e 
metadados relativos ao uso da libras; -- uma página online para acesso aos dados e metadados 
do inventário; -- formulário com campos e itens padronizados para sistematizar os resultados 
finais da pesquisa do inventário de acordo com a proposta do Iphan. 
 

Grupo de Pesquisa: Processos de produção de sentido e tecnologia. Coordenadora Rossana 
Aparecida Finau.  
Descrição: Os processos de produção de sentido nas línguas naturais derivam da imbricação de 
fatores cognitivos e formais. Do ponto de vista cognitivo e formalista, considera-se que as 
línguas naturais são sistemas linguísticos constituídos de uma gramática com estratos 
específicos, cada qual com uma contribuição própria para o processo de produção de sentidos. 
Dessa forma, os participantes desse projeto entendem que linguagem e tecnologia têm uma 
relação fundamental em diferentes esferas, como na apropriação, no ensino e, 
fundamentalmente, na pesquisa linguística. O objetivo do projeto, portanto, é pesquisar os 
modos pelos quais são produzidos sentidos por meio das línguas naturais, considerando 
também relações com a tecnologia em diferentes esferas, tais como: a) a metalinguagem 
(gramática), um tipo de tecnologia essencial para a apropriação, ensino e pesquisa de línguas; 
b) os dispositivos de mediação, pelo seu caráter essencial para as questões anteriores, bem 
como para os multiletramentos; e c) a contribuição de ferramentas tecnológicas na análise de 
fenômenos linguísticos ou na produção de condições adequadas para a devida apropriação 
linguística, em uma relação igualmente estreita com multiletramentos e processamento de 
linguagem natural (PLN). 
 

Grupo de Pesquisa: Aspectos linguísticos na produção de sentidos em textos digitais 
multimodais. Coordenadora Rossana Aparecida Finau. 
Descrição: Esta pesquisa procura investigar como se estabelece a atribuição de significados às 
expressões das línguas humanas, pois o que se pretende é o desenvolvimento de estudos em 
grupo de pesquisa que se preocupe com o funcionamento complexo de aspectos das línguas 
naturais voltados para a produção de sentidos. Para tanto, será considerada à diversificação dos 
meios em que se dá a comunicação: analógicos e digitais. Isso porque é importante avaliar, por 



exemplo, se há diferença nos recursos linguísticos selecionados para a produção de sentido 
entre textos digitais (verbo-visuais e escritos) e os de meios dos impressos. Assim, três perguntas 
orientam a investigação: 1) Como se dá a produção de sentidos e quais são os recursos formais 
empregados para isso? 2) Os recursos linguísticos para significação são universais ou há variação 
nesse âmbito? 3) Há distinção na aplicação de recursos linguísticos nos processos de produção 
de sentidos em textos digitais - em destaque os verbo-visuais - e textos viso-espaciais, orais ou 
escritos em situações reais e virtuais? Obviamente essas perguntas se entrecruzam, porém, 
respostas às duas primeiras podem apontar, por exemplo, mecanismos computacionais mais 
adequados para resolver questões de significação em PLN (temática também de interesse desse 
projeto). Já análises direcionadas pela terceira pergunta podem mostrar pontos de contato 
entre tecnologia, produção de sentidos e práticas de letramentos. 
 

Grupo de Pesquisa: As relações entre linguagem, cognição e interação: Estudos 
interdisciplinares. Coordenador Tarcísio de Arantes Leite. 
Descrição: Tradicionalmente, a linguística se desenvolveu como uma área independente de 
outras áreas afins, tais como a sociologia, a antropologia e as ciências cognitivas. Esse 
isolamento se edificou ao longo do século XX, principalmente a partir das propostas de 
Ferdinand de Saussure e de Noam Chomsky para o estudo da linguagem. Atualmente, porém, 
um conjunto de correntes teóricas, agrupadas sob o rótulo de estudos de "gramática baseada 
no uso", tem demonstrado o quão fundamental é o entendimento de processos cognitivos e 
sociais/interacionais mais gerais para o entendimento da forma e função da linguagem. Entre 
essas abordagens, estão a linguística cognitiva, a linguística interacional e a linguística 
funcionalista. Além delas, correntes teóricas provenientes de outras áreas, tais como a 
antropologia e a sociologia, tem oferecido subsídios fundamentais para o desenvolvimento 
desse campo eminentemente interdisciplinar: a análise da conversa, a sociolinguística 
interacional, a etnografia da comunicação e da fala, a antropologia linguística, dentre outras. O 
presente projeto tem como objetivo investigar as relações entre linguagem, cognição e 
interação. Entre os temas que serão tratados, estão: sistema de troca de turnos; linguagem e 
ação social; atenção conjunta; intencionalidade compartilhada; a interface língua-gesto; relação 
forma-função; dentre outras. 
  
 
Grupo de Pesquisa: Estudos da comunidade surda: Questões linguísticas e educacionais. 
Coordenador Tarcísio de Arantes Leite. 
Descrição: O presente projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas linguísticas e 
educacionais sobre surdez, língua de sinais brasileira e educação de surdos. Dentre os temas 
que serão tratados, estão: questões teóricas da gramática de libras; interfaces entre língua, 
interação e cognição nos estudos da libras; história da libras; aquisição de libras como L1; a 
interface língua-gesto; o ensino de libras como L2 para ouvintes; o ensino de português como 
L2 para surdos; o ensino de libras como língua materna; políticas linguísticas; educação bilíngue; 
a tradução e interpretação libras-português..  
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO PERÍODO  

Livros publicados/organizados ou edições. 
 
PIZZIO, A. L.; Sousa, A. N.; OLIVEIRA, J. Estudos bibliográficos da linguística da LIBRAS: 
constituição de um corpus de textos acadêmicos produzidos na UFSC (2004-2015). 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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PIZZIO, A. L.. Aquisição de linguagem na criança surda: a importância do acesso precoce à língua 
de sinais. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
CORDEIRO, R. A. A. ; PIZZIO, A. L. . O mapeamento de dissertações e teses de Linguística da Libras 
na Região Centro-Oeste. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
Pizzio, Aline Lemos. Interfaces da Linguística. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 
 
SILVA, I. V. R. ; HAUBERT, P. W. ; PIZZIO, A. L. ; Sousa, A. N. . Mapeamento de estudos linguísticos 
da Libras no Nordeste. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
CORDEIRO, R. A. A. ; PIZZIO, A. L. ; Sousa, A. N. . Estudos linguísticos da libras do Centro-Oeste: 
mapeamentos de dados. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
Pizzio, Aline Lemos. Análise do parâmetro 'movimento' nos sinais para nomes e verbos nos 
dicionários de Libras. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
Pizzio, Aline Lemos; Sousa, A. N. ; OLIVEIRA, J. . Estudos bibliográficos da linguística da Libras: 
constituição de um corpus de textos acadêmicos produzidos na UFSC (2004-2015). 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Outra). 
 
Pizzio, Aline Lemos. Mapeamento das pesquisas na área de aquisição de Libras como L1 no 
Brasil. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
PIZZIO, Aline Lemos. ANÁLISE DO PARÂMETRO “MOVIMENTO” NOS SINAIS PARA NOMES E 
VERBOS NOS DICIONÁRIOS DE LIBRAS. In: I Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística e 
Libras, 2016, FLORIANÓPOLIS. I Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística e Libras, 2016. 
p. 1-14. 
 
SANTOS, L. H. S. (Org.); KARNOPP, L. B. (Org.). Ética e pesquisa em Educação: questões e 
proposições às Ciências Humanas e Sociais. 1. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. 326p . 
 
GARCIA, B. G. (Org.); KARNOPP, L. B. (Org.). Change and Promise: Bilingual Deaf Education and 
Deaf Culture in Latin America. 1. ed. Washington: Gallaudet University, 2016. v. 1. 240p . 
 
GARCIA, B. G. (Org.); KARNOPP, L. B. (Org.). Change and Promise: Bilingual Deaf Education and 
Deaf Culture in Latin America. 1. ed. Washington: Gallaudet University, 2016. v. 1. 240p . 
 
STUMPF, M. R.; PORTO, S. B. N. (Org.). Estudos sobre a Libras e demais línguas de sinais: ensino 
e outras perspectivas. 1. ed. Campina Grande: Revista Letras Raras, 2016. v. 5. 161p. 
 
SUTTON-SPENCE, R; KANEKO, MICHIKO . Introducing Sign Language Literature: Creativity and 
Folklore. 1. ed. Reading, England: Plagrave Macmillan, 2016. v. 1. 280p 
 
SOUZA, R. M.; SILVESTRE, N. . Educação de Surdos. 5. ed. São Paulo: Summus, 2018. v. 1. 207p. 
LINS, Heloísa de Matos (Org.); NASCIMENTO, L.C.R. (Org.); SOUZA, R. M. (Org.). Ações 
afirmativas para pessoas surdas no processo de escolarização. 1. ed. Campinas: Biblioteca da 
UNICAMP, 2017. v. 1. 107p. 
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LINS, Heloísa de Matos (Org.) ; SOUZA, R. M. (Org.) ; NASCIMENTO, L.C.R. (Org.) . Plano Nacional 
de Educação e as Políticas Locais para a Implantação da Educação Bilíngue para Surdos. 1. ed. 
Campinas: UNICAMP:FE, 2016. v. 1. 197p . 
 
QUADROS, Ronice Muller de. Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. 1. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2017. v. 1. 247p. 
  
 
Capítulos de livros publicados 

 
PIZZIO, Aline Lemos; OLIVEIRA, J. ; Sousa, A. N. . ESTUDOS LINGUÍSTICOS DA LIBRAS EM SANTA 
CATARINA: uma pesquisa bibliográfica. In: Butturi Jr, Atilio; Fritzen, Celdon; Moritz, Maria Ester; 
Guimarães, Noêmia Soares; Pedralli, Rosângela. (Org.). ESTUDOS INDISCIPLINARES DE LÍNGUA, 
LITERATURA E TRADUÇÃO. 1ed.Curitiba: CRV, 2017, v. , p. 1-434. 
 
Peluso Crespi, Leonardo; Larrinaga, Juan Andrés; LODI, Ana Claudia Balieiro. Public Policies on 
Deaf Education. Comparative Analysis Between Uruguay and Brazil. In: PINK, W.T.; NOBLIT, G.W. 
(Orgs). (Org.). Springer International Handbooks of Education. 1ed.New York: Springer 
International Publishing, 2017, v. 1, p. 613-626. 
 
LACERDA, Cristina B. F. de ; SANTOS, Lara Ferreira dos ; LODI, Ana Claudia Balieiro ; GURGEL, Tais 
Margutti Do Amaral . Educação inclusiva bilíngue para alunos surdos: pesquisa e ação em uma 
rede pública de ensino. In: Cristina Broglia Feitosa de Lacerda; Lara Ferreira dos Santos; Vanessa 
Regina de Oliveira Martins. (Org.). Escola e Diferença: caminhos para educação bilíngue de 
surdos. 1ª ed.São Carlos: EduFSCar, 2016, v. , p. 13-28. 
 
LODI, Ana Claudia Balieiro; ALBUQUERQUE, Graziele K.T.S. de. Sala Libras língua de instrução: 
inclusão ou exclusão educacional/social?. In: Cristina Broglia Feitosa de Lacerda; Lara Ferreira 
dos Santos; Vanessa Regina de Oliveira Martins. (Org.). Escola e Diferença: caminhos para 
educação bilíngue de surdos. 1ª ed.São Carlos: EduFSCar, 2016, v. , p. 45-61. 
 
CAMPELLO, A. R. S.; BARROS, A. L. E. C. ; CALIXTO, H. R. S. ; NEGREIROS, K. A. . Posicionamento, 
Polissêmicos e Omissões na sala de aula acadêmica e de Conferência da Tradução / 
Interpretação dos TILS: Estudos de dois casos. In: Adriana Lucia de Escobar Chaves de Barros; 
Hector Renan da Silveira Calixto; Karine Albuquerque de Negreiros. (Org.). Libras em Diálogo: 
Interfaces com tradução e interpretação. 0'ed.Campinas: Pontes Editora, 2017, v. 01, p. 133-
153. 
 
CAMPELLO, A. R. S.; Ronice Muller de Quadros . Sign Language: South America (Brazil and 
Uruguay). In: Bourdreault, Patrick; Gertz, Genie; Golson, J. Geoffrey. (Org.). The SAGE Deaf 
Studies Encyclopedia. 1ed.San Francisc: SAGE Publications, 2016, v. 3, p. 813-815. 
 
CAMPELLO, A. R. S.. Políticas locais para a implementação da educação bilíngue para Surdos. In: 
Heloisa Andreia de Matos Lins; Regina Maria de Souza; Lilian Cristine Ribeiro Nascimento. (Org.). 
Plano nacional de educação e as políticas locais para implantação da educação bilíngues para 
Surdos. 1ed.Campinas - SP: UNICAMP, 2016, v. 1, p. 65-70. 
 
CAMPELLO, A. R. S.; SILVEIRA, L. C. ; Castro, Helena Carla ; Barboza, Clévia Fernanda Sies. Criação 
de Novos Sinais de LIBRAS no Ambiente Universitário. In: Lima Neuza Rejane Wille; Cristina 
Maria Carvalho Delou. (Org.). Pontos de vista em diversidade e inclusão. 1ed. Niterói: ABDin, 
2016, v. 1, p. 78-80. 
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CAMPELLO, A. R. S.; RODRIGUES, L. R. ; Castro, Helena Carla . Crianças brasileiras ouvintes 
devem aprender Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS?. In: Lima Neuza Rejane Wille; Cristina Maria 
Carvalho Delou. (Org.). Pontos de vista em diversidade e inclusão. 1ed.Niterói: ABDin, 2016, v. 
1, p. 81-83. 
 
RODRIGUES, C. H.. Singularidades do processo interpretativo simultâneo intermodal. In: 
Anderson Almeira da Silva; Neiva de Aquino Albres; Ângela Russo. (Org.). Diálogos em Estudos 
da Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. 1ed.Curitiba: Prismas, 2016, v. , p. 127-166. 
 
SILVA, Ivani Rodrigues; FAVORITO, W. . Representations of Deaf Identities and Communicative 
Repertoires: Conversations with Deaf Teachers. In: Cavalcanti, Marilda C., Maher, Terezinha M.. 
(Org.). Multilingual Brazil: Language Resources, Identities and Ideologies in a Globalized world. 
1ed. New York/USA: Routledge Taylor & Francis Group, 2017, v. 1, p. 1-259. 
 
RODRIGUES SILVA, Ivani; KUMADA, K.M.O. Refletindo a educação inclusiva a partir da discussão 
das identidades surdas. In: Cristiano Breda Org.. (Org.). Educação e gestão: modelos 
educacionais e métodos de gestão aplicados à educação. 1e d.São Paulo: , 2017, v. 1, p. 10-25. 
 
KUMADA, Kate Mamhy Oliveira; SILVA, Ivani Rodrigues. Algumas reflexões sobre livros didáticos 
de ensino de português como segunda língua para surdos. In: Luiza Elena Leite Ribeiro do Valle 
(org.). (Org.). Desenvolvimento com competência em aprendizagem: reunindo conhecimentos 
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(Org.). Plano Nacional de educação e as políticas locais para implantação da educação bilíngue 
para surdos. 1ed.Campinas: FE-UNICAMP, 2016, v. 1, p. 1-28. 
 
KARNOPP, L. B.. Aspectos Éticos em Pesquisas envolvendo Surdos: Protagonismo ou 
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pesquisa em Educação: questões e proposições às Ciências Humanas e Sociais. 1ed.Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2017, v. , p. 209-225. 
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Patrick. (Org.). The SAGE Deaf Studies Encyclopedia. 1ed.Thousand Oaks, CA: SAGE, 2016, v. 1, 
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Deaf Education and Deaf Culture in Latin America. 1ed.Washington: Gallaudet University, 2016, 
v. 1, p. 1-19. 
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Seminário Distrital de Educação Matemática Bilíngue. O Ensino de Matemática Bilíngue que 
queremos no Distrito Federal. 2017. (Seminário). 
 
Sinais de Resistência. 2017. (Outra). 
 
Transcrição em Libras e Português em alternância ou mistura de Códigos. Glosinais no Processo 
de Transcrição. 2017. (Outra). 
 
XVI Congresso Internacional e XXII Seminário Nacional do INES. Relato de Experiência: A 
Fonoaudiologia como aliada na Aquisição de Língua de Sinais. 2017. (Congresso). 
 
Seminario de Personas Sordas: Educacion, Cultura y Derechos. El trabajo de la FWD y Políticas 
Públicas del Brazil. 2016. (Seminário). 
 
3 Encontro de Jovens Surdos do Município do Rio de Janeiro. A denominação de Surdos Mudos. 
2016. (Encontro). 
 
Cultura e Tecnologia na Educação de Surdos. 2016. (Outra). 
 
Fórum Bilíngue do INES. Juventude e Cultura Surda. 2016. (Outra). 
 
Fórum Bilíngue do INES. A Importância da Liderança Feminina. 2016. (Outra). 
 
Fórum Bilíngue do INES. 2016. (Outra). 
 
I Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística de Línguas de Sinais. Ensino e Metodologia da 
Língua Portuguesa como Segunda Língua aos Surdos: uso dos Sinais para Tempo de Pretérito 
Imperfeito (Indicativo e Subjuntivo). 2016. (Congresso). 
 
I Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística de Línguas de Sinais. 2016. (Congresso). 
 
I Encontro de Jovens Surdos da CNJS. A Importância dos Jovens na CNJS. 2016. (Encontro). 
 
I Fórum Surdo e Cidadania. O Surdo e o seu acesso aos direitos sociais. 2016. (Encontro). 
 
I Fórum Surdo e Cidadania. O surdo e o seu acesso aos direitos sociais. 2016. (Outra). 
 
Mulher, Vivências e Experiências na Causa Política Social e Educacional. 2016. (Outra). 
 
Mulheres e Políticas Afirmativas. 2016. (Outra). 
 
Primeiro Encontro Estadual de Espíritas Surdos e Ouvintes do Rio de Janeiro. 2016. (Encontro). 
 
Seminário Educação de Surdos: políticas e práticas. Políticas Públicas na área de Libras. 2016. 
(Seminário). 
 
Seminário Política de Ações Afirmativas para a Pós-Graduação. Acessibilidade das Pessoas 
Surdas. 2016. (Seminário). 
 
VII Colóquio de Surdos: Formas de Resistência dos Surdos: Identidade, Educação, Arte e 
Cidadania. O papel da Visualidade na pedagogia para Surdos. 2016. (Simpósio). 



 
XV Congresso Internacional do INES e XXI Seminário Nacional do INES. Práticas Docentes e 
Educação de Surdos. 2016. (Congresso). 
 
XV Congresso Internacional do INES e XXI Seminário Nacional do INES. Comissão de Avaliação 
Científica. 2016. (Congresso). 
 
XXXI ENANPOLL. Politicas e Direitos Linguísticos. 2016. (Encontro). 
 
XXXI ENANPOLL. Trabalho da FWD na Educação dos Surdos. 2016. (Encontro). 
 

 
Carlos Henrique Rodrigues 
Educação Inclusiva no Contexto Universitário: Implicações Práticas da Educação Bilíngue para 
Surdos no Ensino Superior. Atuação do Interprete de Língua de Sinais no Ensino Superior: 
estratégias adotadas no processo interpretativo. 2016. (Simpósio). 
 
II Encontro Regional do Projeto Interinstitucional “Libras e Saúde”. Libras e Saúde: direitos, 
acessibilidade e humanização. 2016. (Encontro). 
 
I Seminário de Letras Libras da UFSC. Solução de Problemas e Tomadas de Decisão em Processos 
Tradutórios e Interpretativos. 2016. (Seminário). 
 
Simpósio sobre Didática e Ensino de Tradução e Interpretação da Língua de Sinais - A Formação 
e Certificação de Intérpretes de Língua de Sinais nos Estados Unidos da América. 2016. 
(Simpósio). 
 
V Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. 
O uso de mouthing na interpretação simultânea para a Língua Brasileira de Sinais. 2016. 
(Congresso). 
 
 

Elidéa Lúcia Almeida Bernardino 
1° Ciclo de Palestras do Grupo de Estudos Linguísticos da Libras (GELLI). A ação construída e o 
particionamento do corpo nas narrativas em Libras. 2017. (Seminário). 
 
III Seminário: Educação, Diversidade e Inclusão: Formação, Concepção e Atuação docente. 
Educação Bilíngue para Surdos e a Educação Inclusiva. 2017. (Seminário). 
 
III Seminário: Educação, Diversidade e Inclusão: Formação, Concepção e Atuação docente. 
Educação Bilíngue para Surdos e o Ensino de português como L2. 2017. (Oficina). 
 
X Congresso Internacional da Abralin. 2017. (Congresso). 
 
X Congresso Internacional da ABRALIN. Representando entidades em Libras. 2017. (Congresso). 
 
XI Simpósio de Formação e Profissão Docente: trabalho, meio ambiente e compromisso social. 
A Língua Brasileira de Sinais na Educação de Surdos. 2017. (Simpósio). 
 
XXI Semana da Graduação. PMG - Monitoria da Faculdade de Letras. 2017. (Encontro). 
 
XXI Semana da Graduação. PMG - Monitoria de Libras. 2017. (Encontro). 



 
XXI Semana da Graduação. Disciplina Fundamentos de Libras online. 2017. (Encontro). 
 
ISGS 2016 Colloque International sur le Geste à Paris: Gestualité - Créativité - Multimodalité. 
Cross-modal correlates of stance in viewpoint constructions: Evidence from speech, gesture and 
sign. 2016. (Congresso). 
 
VI Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa. Ensino de português para surdos: 
reflexões sobre a prática. 2016. (Simpósio). 
 
Ivani Rodrigues Silva  
CONALI. Rede Libras: inserção, validação e divulgação de sinais de forma colaborativa. 2017. 
(Congresso). 
 
I CICLO DE PALESTRAS UFABC DEBATE SURDOS E LIBRAS: Discutindo Tecnologias e Trajetórias. 
Novas mídias em educação: o uso de tecnologias no ensino de surdos?. 2017. (Outra). 
 
IX Encontro Internacional de Letras EILetras e III Simpósio em Transculturalidade, Linguagem e 
Educação. Novas Mídias e Educação. 2017. (Encontro). 
 
VI SIMELP - Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa. “MULTILINGUISMO, 
REPERTÓRIOS COMUNICATIVOS E IDENTIDADES SURDAS EM INTERFACE COM O ENSINO DE 
PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA”. 2017. (Congresso). 
 
VI SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa. Reflexões sobre o ensino de 
português como L2 no processo de tradução de Livro Didático de Ciências para Libras. 2017. 
(Simpósio). 
 
XV Ciência e Arte nas Férias. Ensino de Português como segunda língua para surdos. 2017. 
(Exposição). 
 
XV Ciência e Arte nas Férias. Membro de Comissão no Programa Ciência e Arte nas Férias (CAF), 
orientadora do projeto "Ensino de português como segunda língua para surdos”. 2017. (Outra). 
 
XV Semana de Fonoaudiologia. Letramento e Educação para Surdos. 2017. (Seminário). 
 
5th International Conference on Multicultural Discourses: Multi “Inter or Trans” Cultural 
Communication: Reflections, Práticas translíngues na comunicação entre surdos e ouvintes. 
2016. (Congresso). 
 
9ª Semana de Pesquisa da FCM. Projeto TALES: Tecnologia Assistiva de Leitura para Surdos. 
2016. (Outra). 
 
I Congresso Internacional de Educação Especial e Inclusiva e a XIII Jornada de Educação Esp. 
Desafios da aprendizagem de Português/ LIBRAS por meio da tradução de material didático com 
uso de avatares expressivos: foco na criação de conceitos para o ensino de ciências. 2016. 
(Congresso). 
 
PROPOR 2016. The 12th International Conference on the Computational Processing of 
Portuguese. Building a Brazilian Portuguese - Brazilian Sign Language Parallel Corpus using 
Motion Capture Data. 2016. (Encontro). 



 
Simpósio Educação Inclusiva no Contexto Universitário - Tema: Implicações Práticas da Educação 
Bilíngue para Surdos no Ensino Superior. Tradução da língua de sinais/ língua portuguesa e novas 
tecnologias. 2016. (Simpósio). 
 
XIV Ciência e Arte nas Férias. Ensino de Português como segunda língua para alunos surdos do 
ensino médio. 2016. (Outra). 
 
XIV Congresso Interdisciplinar: saúde, educação e trabalho. A percepção de professores da 
educação infantil sobre a atuação fonoaudiologica na escola. 2016. (Congresso). 
 
XIV Congresso Interdisciplinar: saúde, educação e trabalho. Membro da Comissão Científica. 
2016. (Congresso). 
 
XIV Congresso Interdisciplinar: saúde, educação e trabalho. Caminhos de inovação tecnológica 
para auxiliar a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e social do surdo. SILVA, I. R; COSTA, 
J. P. B.. 2016. (Congresso). 
 
XIV Congresso Interdisciplinar: saúde, educação e trabalho. O Uso da Tecnologia como Recurso 
Facilitador para o Ensino de Alunos Surdos. 2016. (Congresso). 
 
XXIV Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP 2016. Apresentação de três trabalhos: " 
Observação da Narrativa Escrita de Sujeitos Surdos"; "Multimodalidade no ensino de Português 
para surdos: o uso de glossários digitais"; " Comportamento bilíngue do sujeito surdo: 
Argumentação oral e escrita ". 2016. (Congresso). 
 
XXXI Encontro Nacional da ANPOLL. Perspectivas de Educação Intercultural Bilíngue para Surdos. 
Grupo de Trabalho "Transculturalidade, Linguagem e Educação". 2016. (Encontro). 
 

Janine Soares de Oliveira 

5º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. 
ASPECTOS DE REVISÃO DA TRADUÇÃO PORTUGUÊS-LIBRAS: A EXPERIÊNCIA DO VESTIBULAR DA 
UFSC. 2016. (Congresso). 
 
5º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa. 
Mini-curso: Glossários em Libras. 2016. (Congresso). 
 
5º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Libras Língua Portuguesa. 
Processos morfológicos de formação de itens terminológicos em Libras: o caso da 
AGLOMERAÇÃO. 2016. (Congresso). 
 
I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS EM LINGUÍSTICA DE LÍNGUA DE SINAIS. ESTUDOS 
BIBLIOGRÁFICOS DA LINGUÍSTICA DA LIBRAS: CONSTITUIÇÃO DE UM CORPUS DE TEXTOS 
ACADÊMICOS PRODUZIDOS NA UFSC (2004-2015). 2016. (Congresso). 
 
X Semana Acadêmica de Letras. Stokoe deve ser estudado e ensinado!. 2016. (Outra). 
 

Lodenir Becker Karnopp 



7º Seminário Nacional de Estudos Culturais em Educação e 4º Seminário Internacional de EC em 
Educação. Interlocuções com os Estudos Surdos. 2017. (Seminário). 
 
Fórum Bilíngue do Instituto Nacional de Educação de Surdos e I Simpósio da Língua Portuguesa 
para Surdos. Reflexões sobre a formação do leitor surdo. 2017. (Simpósio). 
 
III Seminario Internacional Qué Leer? Cómo Leer? Lectura e Inclusión. LER EM OUTRA LÍNGUA: 
LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA. 2017. (Seminário). 
 
IV Simpósio Nacional Sinais em Foco e I Encontro Spread the Sign: Região Sudeste. Spread the 
Sign - Brasil. 2017. (Simpósio). 
 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UCPel. LIBRAS: Aquisição fonológica e pesquisas 
atuais na área da Educação. 2017. (Outra). 
 
3º PRACS - Praticando a Cultura Surda. Pesquisas na área de Estudos Surdos. 2016. (Encontro). 
 
3º PRACS - Praticando a Cultura Surda. Educação de Surdos e Literatura Surda. 2016. (Encontro). 
 
III Sinais em Foco. Pesquisas no campo dos Estudos Surdos. 2016. (Simpósio). 
 
IX Fórum Estadual de Educação de Surdos. Marcas Surdas no contexto da educação bilíngue. 
2016. (Outra). 
 
LASA2016 / LASA aos 50 - XXXIV Congresso Internac. da Associação de Estudos Latino-
Americanos. LITERATURA E CULTURA SURDA EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA 
SURDOS. 2016. (Congresso). 
 
LASA2016 / LASA aos 50 - XXXIV Congresso Internac. da Associação de Estudos Latino-
Americanos. 2016. (Congresso). 
 

Maria Cristina da Cunha Pereira 
I Simpósio da Língua Portuguesa para Surdos. Ensino da leitura para surdos. 2017. (Simpósio). 
 
16 Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa e 7 Congresso Internacional de Lusofonia. 
Minicurso Língua Brasileira de Sinais - aspectos linguísticos. 2016. (Congresso). 
 
 

Marianne Rossi Stumpf  

Conferencia Nacional de Libras. Comunicação Sinalizada. 2017. (Congresso). 
 
Conferência Nacional Libras. Letras Libras - Ensino Superior e Docência. 2017. (Congresso). 
 
I Conferencia Nacional de Libras. Glossário Terminológico da Psicologia em Língua Brasileira de 
Sinais. 2017. (Congresso). 
 
I Congresso Internacional de Letras. Libras e suas Literaturas. 2017. (Congresso). 
 
II Seminário do Curso de Letras Libras.Glossários Especializados. 2017. (Seminário). 
 

https://plus.google.com/u/0/101901723128563901808?prsrc=4


International Conference of Sign Language Users. Terminologia e documentação: levantamento 
geral dos dados do glossário em Libras. 2017. (Congresso). 
 
12th International Conference on Theoritical Issues in Sign Language Research. An analysis of 
phonological distortions observed in hearing adults when signing. 2016. (Congresso). 
 
1 Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística de Línguas de Sinais. Processos linguísticos de 
formação de itens lexicais. 2016. (Congresso). 
 
Círculo de Estudos Linguísticos do Sul. Constituição política, social e cultural de Libras. 2016. 
(Congresso). 
 
Fórum Bilíngue do Instituto Nacional de Educação de Surdos.A importância da liderança 
feminina. 2016. (Simpósio). 
 
I Encontro Nacional de Ensino e Letramento em Escrita de Língua de Sinais.As possibilidades de 
Impacto da Escrita de Sinais. 2016. (Encontro). 
 
I Encontro Nacional de Ensino e Letramento em Escrita de Língua de Sinais.Histórico do 
surgimento da escrita de sinais no Brasil. 2016. (Encontro). 
 

Regina Maria de Souza 
I Encontro de Pesquisadores de Educação Especial da Região Nordeste.Representante da 
UNICAMP (designação do Reitor Prof Marcelo Knobel) nas decisões da Assembléia Geral. 2017. 
(Encontro). 
 
I Encontro Mídias, Infâncias e Diferenças, audiências e agências em foco.Mesa Redonda: a 
imprescindível presença do outro na relação do sujeito com a tecnologia na escola. 2017. 
(Encontro). 
I Fórum Nacional de Coordenadores de Núcleos de Acessibilidade das IFES.Representante da 
UNICAMP (designação do Reitor Prof Marcelo Knobel) nas decisões da Assembleia Geral. 2017. 
(Outra). 
 
II Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior e Educação Tecnológica: Políticas de 
Acesso e Permanência. Representante da UNICAMP (Reitor Marcelo Knobel) nos debates e 
encaminhamentos. 2017. (Congresso). 
 
VIII Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Linguísticas.Coordenador de Mesa 
Redonda Políticas Linguísticas. 2017. (Encontro). 
 
I Congresso de Acessibilidade e Inclusão na Educação. 2016. (Congresso). 
 
Ouvinte do Simpósio Educação Bilíngue no Contexto Universitário: implicações práticas da 
Educação Bilíngue para Surdos. 2016. (Simpósio). 
 
V Setembro Azul. Mesa Redonda: Ações afirmativas como direito do cidadão surdo. 2016. 
(Encontro). 
 

Ronice Muller de Quadros 
CONALI 2017. 2017. (Congresso). 

https://plus.google.com/u/0/116159099301171738971?prsrc=4


 
CONALI 2017. Libras - Presente, Passado e Futuro. 2017. (Congresso). 
 
Abralin em Cena Libras. Língua de herança: bilinguismo e libras. 2016. (Congresso). 
 
Abralin em Cena Libras. Panorama dos Cursos de Licenciatura em Letras Libras. 2016. 
(Congresso). 
 
Encontro Nacional de Tradução - ENTRAD.Modalidade de Tradução: a natureza e as condições 
de equivalência de tradução em Libras/Português. 2016. (Encontro). 
 
IV Encontro Nacional de Filhos de Pais Surdos.Língua de herança: as línguas dos filhos de pais 
surdos. 2016. (Encontro). 
 
XXXI ENANPOLL. Influência do sentido do predicado na ordem dos sinais: verbos intensionais e 
extensionais. 2016. (Encontro). 
 

Rossana Aparecida Finau 
Teclis em foco. 2017. (Encontro). 
 
 
Sandra Patrícia de Faria do Nascimento 

International Conference of Sign Language Users. 2017. (Congresso). 
 
Seminário Distrital de Educação Matemática Bilíngue. Uma análise linguística dos enunciados 
matemáticos para estudantes surdos. 2017. (Seminário). 
 
I Encontro da Rede de Leitura Inclusiva do Distrito Federal. 2016. (Encontro). 
 
II Semana de Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua - A formação da identidade 
do professor surdo e ouvinte. A construção da identidade do professor de Libras. 2016. (Outra). 
 
Wilma Favorito 
II Semana de Letras-Libras - UFRJ. Políticas linguísticas de legitimação da Libras: a crescente 
produção de glossários bilíngues (Libras-Português). 2017. (Outra). 
 
V Ciclo de Debates em Linguagem: Tendência s e Teses - PUC - Rio. Atuação do Intérprete de 
Libras no contexto de sala de aula bilíngue: desafios cotidianos entre surdos e ouvintes. 2016. 
(Outra). 
 
V Ciclo de Debates em Linguagem: Tendência s e Teses - PUC - Rio. Surdos na escola: Letramento 
e bilinguismo. 2016. (Outra). 
 
V Ciclo de Debates em Linguagem: Tendência s e Teses - PUC - Rio. Língua de sinais - Parte I - 
Libras e a interação entre surdos e ouvintes. 2016. (Outra). 
 
XI Congresso Luso-Brasileiro da História da Educação. 2016. (Congresso). 
 
XI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. Aspectos da trajetória histórica da 
dicionarização da Língua Brasileira de Sinais: da iconografia de sinais a um Manuário Acadêmico. 
2016. (Congresso). 

https://plus.google.com/u/0/109884993198725065144?prsrc=4


 

3. Lista de todas as dissertações e teses concluídas neste biênio   
 
Samara de Jesus Lima Salvador. Resoluções estaduais paulista e o professor interlocutor: 
reflexões dos surdos sobre os processos de escolarização. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Educação) - Universidade de São Paulo - campus Ribeirão Preto, 
. Orientador: Ana Claudia Balieiro Lodi. 
 
Melaine Duarte Ribeiro Muttão. Formação de professores para a educação de surdos: revisão 
sistemática de pesquisas da pós-graduação. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Educação) - Universidade de São Paulo - campus Ribeirão Preto, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ana Claudia Balieiro Lodi. 
 
Hanna Russo Chacon Rodrigues Silva. O gênero discursivo fabula em Libras uma análise 
enunciativa de textos na esfera virtual. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Educação) - Universidade de São Paulo - campus Ribeirão Preto, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Ana Claudia Balieiro Lodi. 
 
Natália Francisca Frazão. Associação de surdos de São Paulo: identidade coletiva e lutas sociais 
na cidade de São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 
Educação) - Universidade de São Paulo - campus Ribeirão Preto, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ana Claudia Balieiro Lodi. 
 
Cristhiane Ferreira Guimarães. Proposta de Estimulação de Bases Cognitivas e Psicomotoras 
para Aquisição do Parâmetro - Configuração de Mãos das Línguas de Sinais. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Curso de Mestrado Profissional de Diversidade e In) - Universidade Federal 
Fluminense / CMPDI, . Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
Priscilla Fonseca Cavalcante. GLOSSÁRIO JURÍDICO EM LIBRAS: DIREITO CONSTITUCIONAL. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Curso de Mestrado Profissional de Diversidade e In) - Universidade 
Federal Fluminense / CMPDI, . Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
VANESSA ALVES DE SOUSA LESSER. Produção de Jogos e Mapas Didáticos Bilíngues dos 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro para Desenvolvimento Pedagógico de Alunos Surdos. 
2017. Dissertação (Mestrado em Curso de Mestrado Profissional de Diversidade e In) - 
Universidade Federal Fluminense / CMPDI, . Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
Charles Lyra Marques Ferraz. Estratégia do Ensino de Libras como segunda língua: Dicionário de 
Configuração de Mãos na Atuação dos Professores de Libras. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Curso de Mestrado Profissional de Diversidade e In) - Universidade Federal Fluminense / CMPDI, 
. Coorientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
Daniela da Conceição da Silva. Ressignificando as práticas didáticas utilizadas na sala de recursos 
multifuncional para a inclusão de Alunos Surdos no Ensino Fundamental. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Curso de Mestrado Profissional de Diversidade e In) - Universidade Federal 
Fluminense / CMPDI, . Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
Afonso da Luz Loss. Critérios de Avaliação de fluência em Língua de Sinais Brasileira. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Estudos da Tradução) - Universidade Federal de Santa Catarina, . 
Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 



 
Nahla Yatim. Intercorrências da qualificação subjetiva dos Intérpretes de Libras. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Estudos da Tradução) - Universidade Federal de Santa Catarina, . 
Orientador: Ana Regina e Souza Campello. 
 
Jessica Vasconcelos Dorta. Palavreando: uma proposta de aplicativo educacional para a 
aprendizagem de português escrito pelos surdos". 2017. Dissertação (Mestrado em Lingüística 
Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Coorientador: Ivani Rodrigues Silva. 
 
Fatima Aparecida Alves Guerra. Educação Ambiental e o Empoderamento da Pessoa com 
Deficiência na Universidade. 2016. Dissertação (Mestrado em TECNOLOGIA) - Universidade 
Estadual de Campinas, . Coorientador: Ivani Rodrigues Silva. 
Cinthia Najla Fahl Giammelaro. A percepção de pais e professores sobre as dificuldades 
escolares. 2016. Dissertação (Mestrado em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação) - 
Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Ivani Rodrigues Silva. 
 
Denise Maria Zaratini Fernandes. A percepção de professores da educação infantil sobre a 
atuação fonoaudiológica na escola. 2016. Dissertação (Mestrado em Saúde, 
Interdisciplinaridade e Reabilitação) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Ivani 
Rodrigues Silva. 
 
Cristiano Pereira Vaz. Educação de Surdos na Fronteira de Santana do Livramento (Brasil) e 
Rivera (Uruguai). 2017. Dissertação (Mestrado em Pós Graduação Em Educação) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Lodenir Becker Karnopp. 
 
Celina Nair Xavier Neta. "Senta, que lá vem história!" Representações de docentes sobre a Hora 
do Conto em Língua Brasileira de Sinais. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Lodenir 
Becker Karnopp. 
 
Lia Gonçalves Gurgel. Um leque de possibilidades : representações docentes sobre as práticas 
pedagógicas de educação literária na educação de surdos. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU)) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, . Orientador: Lodenir Becker Karnopp. 
 
Cláudio Henrique Nunes Mourão. Literatura Surda: experiência das mãos literárias. 2016. Tese 
(Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU)) - Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Lodenir Becker Karnopp. 
 
Janete Inês Müller. Língua Portuguesa na Educação Escolar Bilíngue de Surdos. 2016. Tese 
(Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU)) - Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Lodenir Becker Karnopp. 
 
Danilo Altenfelder Colussi Gallo. A função do intelectual ouvinte em relação ao movimento de 
militância do outro: diálogo com o movimento surdo brasileiro. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Curso de Pós-graduação em Educação) - Faculdade de Educação da UNICAMP, . Orientador: 
Regina Maria de Souza. 
 



Ana Priscilla Cristiano. O encontro da psicologia com a educação nos discursos brasileiros sobre 
a criança de zero a seis anos. 2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Educação) - Universidade 
Estadual de Campinas, . Orientador: Regina Maria de Souza. 
 
Rodrigo Nogueira Machado. Empréstimos Linguísticos na Libras: Primeira Turma do Curso de 
Letras Libras da UFSC. 2016. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, . Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Maitê Maus da Silva. Codas tradutores e intérpretes de língua de sinais brasileira: percurso para 
o profissionalismo. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Tradução) 
- Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Renata Krusser. Produções imagéticas em materiais midiáticos para surdos. 2017. Tese 
(Doutorado em Estudos da Tradução) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: 
Ronice Muller de Quadros. 
 
Bruna Crescêncio Neves. Educação bilíngue para surdos: implicações para o processo de ensino 
e aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda língua. 2017. Tese (Doutorado em 
Linguística) - Universidade Federal de Santa Catarina, . Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Fernanda de Araújo Machado. Antologia de Poesias em Libras. 2017. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Tradução) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
. Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Aline Nunes de Sousa. Educação plurilíngue para surdos: uma investigação do desenvolvimento 
da escrita em português (segunda língua) e inglês (terceira língua). 2016. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
. Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Simone Gonçalves de Lima. Compreensão leitora em segunda língua de surdos sinalizantes da 
língua de sinais: um estudo comparativo entre estudantes de uma educação em ambiente 
bilíngue e não bilíngue. 2016. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, . Orientador: Ronice Muller de Quadros. 
 
Tatiana Maria Couto Carvalho. Objetos de aprendizagem digitais no ensino/aprendizagem de 
Espanhol como língua estrangeira. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Estudos de 
Linguagens - PPGEL) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, . Orientador: Rossana 
Aparecida Finau. 
 
6. Financiamento obtido em fomento (CNPQ, CAPES, Universal e outros) no mesmo biênio. 
 
Projeto Inventário da língua de sinais brasileira a ser encaminhado ao Ministério da Cultura. O 
inventário da Libras se constitui como um instrumento de identificação, reconhecimento, 
valorização e promoção da língua brasileira de sinais no contexto do Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística, do Departamento do Patrimônio Imaterial/Iphan, Ministério da Cultura, 
objetiva inventariar todas as línguas brasileiras usadas no país. 
Financiamento obtido com IPHAN/Ministério da Cultura: UFSC/IPOL  
2016-2018 (Pesquisador responsável: Ronice Müller de Quadros; pesquisadores participantes: 
Deonísio Schmitt, Juliana Tasca Lohn, Fernanda de Araújo Machado, Marcos Luchi) 
 

Financiamento obtido com o CNPQ:  



1 bolsa produtividade em pesquisa  
2013-2018 (Ronice Müller de Quadros (UFSC)) 
 

Financiamento Edital Universal  
2013-2016 (Pesquisador responsável: Ronice Müller de Quadros (UFSC), pesquisadores 
participantes: Deonísio Schmitt, Juliana Tasca Lohn, Fernanda de Araújo Machado, Marianne 
Rossi Stumpf) 
2016-2018 (Pesquisador responsável: Jair Silva (UFAL)) 
 
 

5.RELAÇÃO DOS MEMBROS (em ordem alfabética)  

MEMBROS EFETIVOS 
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Doutora do Programa de Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina.  
Professora da Universidade Federal de Santa Catarina.  
Área de atuação: Linguística 
 
Ana Claudia Balieiro Lodi  
Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem  
Docente do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP-USP 
Áreas de atuação: Educação bilíngue para surdos, estudos discursivos em Língua Brasileira de 
Sinais, desenvolvimento de linguagem (Libras) por sujeitos surdos, ensino-aprendizagem da 
língua portuguesa como segunda língua para surdos. 
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Doutora em Educação  
Professora Adjunta do INES 
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Credenciada no CMPDI – Curso de Mestrado Profissional da Diversidade e Inclusão - UFF na 
linha de pesquisa: produção 
Coordenadora do GT Libras da ANPOLL 
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Doutora em Linguística  
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Área de atuação: linguística  
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Doutora em Linguística Aplicada  
Professora Adjunta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – da Universidade Federal de Minas 
Gerais, UFMG. 
Área de Atuação: Linguística  
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Professora do departamento de Artes e Libras da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).  
Áreas de atuação: linguística, tradução. 
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Doutora em Linguística  
Professora do Departamento de Estudos Especializados 
Áreas de atuação: Estudos Culturais em Educação e Linguística.  
 
Maria Cristina da Cunha Pereira  
Doutora em Linguística  
Professora Titular do Curso de Pedagogia, PUC-SP;  
Áreas de atuação: linguística, aquisição de linguagem, educação, ensino/aprendizado da Língua 
Portuguesa para surdos.  
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Doutora em Educação  
Professora da UFSC  
Credenciada no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC  
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Mestra, Professora e pesquisadora do Departamento de Linguística e Filologia da Faculdade de 
Letras, UFRJ  
Área de atuação: linguística  
 
Rachel Louise Sutton-Spence 
Doutora em Estudos Surdos - University of Bristol  
Professora da Universidade Federal de Santa Catarina.  
Área de atuação: Estudos Literários, Libras, Literatura 
 
Regina Maria de Souza  
Doutora em Linguística  
Professora do Departamento de Psicologia Escolar da Faculdade de Educação da UNICAMP  
Áreas de atuação: inclusão/exclusão; educação bilíngue; língua e identidade, língua de sinais, 
educação de surdos  
 
Ronice Müller de Quadros  
Doutora em Linguística  
Professora da UFSC  
Áreas de atuação: psicolinguística (aquisição da língua de sinais e aquisição bilíngue), teoria e 
análise linguística (estrutura da língua de sinais), políticas linguísticas e língua de sinais 
brasileira, tradução e interpretação de língua de sinais.  
 
Rossana Aparecida Finau  
Doutora em Linguística  
Professora adjunta da área de Linguística dos Cursos de Letras da (UTFPRPR);  
Áreas de atuação: gramática da Língua de Sinais Brasileira; ensino/aprendizado da Língua 
Portuguesa por surdos.  
 



Sandra Patrícia de Faria Nascimento 
Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília.  
Áreas de atuação: linguística (sociolinguística, aquisição da linguagem, semântica e 
lexicografia) e educação de surdos.  
 
Tanya Amara Felipe de Souza  
Doutora em Linguística  
Professora Adjunta do INES,  
Diretora do Departamento de Ensino Superior – DESU/INES 
Áreas de atuação: teoria e análise linguística; lexicologia; linguística aplicada: metodologia para 
ensino de Libras; educação de surdos.  
 
Wilma Favorito  
Doutora em Linguística Aplicada/Educação Bilíngue (IEL/UNICAMP)  
Professora adjunta da área de Linguística e Língua Portuguesa do Curso Bilíngue de Pedagogia 
do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  
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Doutora em Educação  
Professora do Curso de Fonoaudiologia da UNICAMP  
Áreas de atuação: linguística aplicada e educação  
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