
 

 

 

 

 

 

Edital 005/2020 – Coordenação de Pós-graduação,  

Pesquisa, Extensão e Inovação (COPPEX) 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  

NO CAMPO DA SAÚDE - NÍVEL BÁSICO 

 

 

A Coordenação da Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), este autorizado pela 

Portaria MEC n° 2146, de 16 de dezembro de 2019, TORNA PÚBLICO que se 

encontra aberto o período de inscrições para o  Curso de Extensão de 

Língua Brasileira de Sinais no Campo da Saúde – Nível Básico/Iniciante, 

conforme regras e instruções a seguir. 

 

 

1 Formato do Curso 

 

1.1 O curso será dividido em 3 (três) módulos, a saber: Módulo I: Introdução à 

Língua Brasileira de Sinais no Campo da Saúde (17h); Módulo II:  Iniciando o 

diálogo em LIBRAS entre o profissional da Saúde e o paciente (15h); Módulo III: 

Acessibilidade e Inclusão em Atendimentos Clínicos (13h). Para receber a 

certificação de Libras no Campo da Saúde – Nível Básico, o aluno deverá cursar 

com aproveitamento (desempenho acadêmico e frequência) os 3 módulos.  

 

1.2 Em função da pandemia por SARS-Cov-2, que exige distanciamento social, 

a carga horária presencial será ofertada em Regime Especial de Atividades 

Remotas (REAR), através das plataformas Canvas e Zoom, com participação do 

professor durante 100% da carga horária presencial prevista. 

 

1.3 Além dos momentos em REAR, integrará a carga horário de cada módulo 3h 

de atividades realizadas na modalidade de Educação à Distância (EaD), 

valorizando a produção discente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 Carga Horária 

 

Módulo 
Carga Horária 
Presencial (via 
Canvas/Zoom)* 

Carga Horária em 
EaD** 

Carga Horária 
Total por Módulo 

Módulo I 14h 3h 17h 

Módulo II  12h 3h 15h 

Módulo III 10h 3h 13h 

Carga Horária Total do Curso 45h 

* Em função da pandemia por SARS-Cov-2, que exige distanciamento social, a carga horária 
presencial será ofertada em Regime Especial de Atividades Remotas (REAR), através das 
plataformas Canvas e Zoom, com participação do professor durante 100% da carga horária 
presencial prevista. 
 
** Além dos momentos em REAR, integrará a carga horário de cada módulo 3h de atividades 
realizadas na modalidade de Educação à Distância (EaD), valorizando a produção discente.  

 

 

3 Calendário das Aulas 

 

3.1 Previsão de início do Módulo I (início do Curso): 21 de agosto de 2020. 

 

3.2 Previsão de término do Módulo III (término do Curso): 27 de novembro de 

2020. 

 

3.3 Aulas semanais, às sextas-feiras e, esporadicamente, aos sábados, 

realizadas através das plataformas Canvas e Zoom, conforme quadro a seguir.  

 

Módulos 
Datas das Aulas 

Presenciais 
Dias da semana Horários 

Módulo I 
 

21/08 Sexta-feira 19h às 21h 

22/08 Sábado 09h às 11h 

28/08 Sexta-feira 19h às 21h 

29/08 Sábado 09h às 11h 

04/09 Sexta-feira 19h às 21h 

11/09 Sexta-feira 19h às 21h 

18/09 Sexta-feira 19h às 21h 

Módulo II 

02/10 Sexta-feira 19h às 21h 

             0310 Sábado 09h às 11h 

09/10 Sexta-feira 19h às 21h 

16/10 Sexta-feira 19h às 21h 

17/10 Sábado 09h às 11h 

23/10 Sexta-feira 19h às 21h 

Módulo III 

06/11 Sexta-feira 19h às 21h 

13/11 Sexta-feira 19h às 21h 

14/11 Sábado 09h às 11h 

20/11 Sexta-feira 19h às 21h 

27/11 Sexta-feira 19h às 21h 

Importante! O calendário das aulas poderá sofrer alterações em função de força maior. 

 



 

 

 

 

 

 

4 Público-alvo 

 

Profissionais do campo da Saúde e alunos matriculados em cursos de 

Graduação no campo da Saúde. 

 

 

5 Vagas 

 

5.1 Máximo: 60 vagas por módulo. 

 

5.2 Mínimo: 45 vagas por módulo. 

 

 

6 Processo de Inscrição 

 

6.1 As inscrições deverão ser realizadas por Módulo, conforme períodos 

definidos no quadro a seguir, através de link específico disponibilizado no site do 

UNIDEP. 

 

 Módulo Período 

Módulo I 01 a 13 de agosto de 2020 

Módulo II 01 a 25 de setembro de 2020 

Módulo III 01 a 25 de outubro de 2020 

 

6.2 Poderão se inscrever no Módulo II os alunos que cursaram o Módulo I. 

Poderão se inscrever no Módulo III os alunos que cursaram os Módulos I e II. 

 

 

7 Investimento por Módulo 

 

Módulo Carga Horária 

Investimento 

Valor Integral 
Desconto 

10% 
Desconto 

15% 

Módulo I 17h 
R$ 218,00  

(ver Programa de 
Fidelidade) 

196,20 185,30 

Módulo II  15h 
R$ 192,00 

(ver Programa de 
Fidelidade) 

172,80 163,20 

Módulo III 13h 
R$ 166,00 

(ver Programa de 
Fidelidade) 

149,40 141,10 

 

Para cada módulo será gerada parcela única, a ser paga através de boleto 

bancário com prazo de vencimento de 1 (um) dia contado a partir da data em 

que a inscrição for realizada. 



 

 

 

 

 

 

7.1 Programa de Fidelidade 

 

Público Desconto 
Grupo a ser selecionado 
pelo aluno no momento 

da inscrição 

Acadêmicos do UNIDEP  15% Alunos 

Egressos de graduação e pós-
graduação do UNIDEP 

10% Ex-alunos 

Egressos dos cursos de 
Extensão de Libras ofertados 
pelo UNIDEP em 2019 (via 
COPPEX) 

10% 
Egressos dos Cursos de 

Libras ofertados em 2019-1 
na FADEP 

Funcionários do UNIDEP 15% Outros 

Familiares de primeiro grau de 
funcionários do UNIDEP (pai, 
mãe, irmãos, cônjuge, filhos) 

10% 
(mediante apresentação de 
documento que comprove 

vínculo) 

Outros 

 

7.1.1 O enquadramento no Programa de Fidelidade deve ser realizado pelo 

próprio aluno no momento da inscrição para cada um dos Módulos, não cabendo 

solicitação de enquadramento posterior; 

 

7.1.2 A qualquer tempo, o UNIDEP poderá solicitar documentação que comprove 

a condição de enquadramento do aluno no Programa de Fidelidade e, 

identificando discrepância, realizar a cobrança da diferença devida; 

 

7.1.3 As porcentagens de desconto previstas para cada parâmetro não são 

cumulativas. Assim, caso o aluno enquadre-se em mais de um parâmetro de 

desconto, ele deverá optar por um deles no ato da inscrição para cada módulo 

do curso. 

 

 

8 Disposições Gerais 

 

8.1 O detalhamento dos conteúdos a serem trabalhados e a identificação do 

corpo docente constam no projeto do Curso.  

 

8.2 O corpo docente do Curso poderá sofrer alterações em virtude de 

disponibilidade ou de qualquer outro fator que impeça o professor de ministrar 

as aulas. 

 

8.3 O calendário das aulas poderá sofrer alterações em função de força maior. 

 

8.4 O UNIDEP se reserva o direito de cancelar ou alterar as datas previstas para 

a oferta do Curso caso este não atinja o número mínimo de alunos conforme 

previsto. Destaca-se que, no caso de cancelamento do Curso por parte do 



 

 

 

 

 

 

UNIDEP, este restituirá aos matriculados o valor pago mediante solicitação a ser 

realizada pelo aluno, através do envio de e-mail a 

atendimento.geral@unidep.edu.br, com cópia para 

cristina.piassa@unidep.edu.br. 

 

8.5 No caso de desistência de participação no Curso por parte do aluno, o 

mesmo terá direito à restituição do valor pago apenas quando informar a 

desistência até 7 dias antes do início das aulas, através de comunicado formal 

realizado por e-mail para gisele.parsianello@unidep.edu.br, com cópia para 

cristina.piassa@unidep.edu.br. 

 

8.6 Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenação de Extensão, 

pelo telefone 46-9-9974-3463 ou pelos e-mails gisele.parsianello@unidep.edu.br 

e cristina.piassa@unidep.edu.br. 

 

8.7 Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos junto à Coordenação 

Adjunta de Extensão. 

 

 

Publique-se: 

Pato Branco, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Profª. Ma. Gisele Regina Parsianello 

Coordenação Adjunta de Extensão 

 

 

 

 

Profª Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Coordenação COPPEX 
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