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Educação a Distância e 

Inclusão Social

Minha energia é o desao, 
minha motivação é o impossível, 

e é por isso que eu preciso 
ser, à força e a esmo, inabalável.

Discutir a inclusão no contexto da educação a distância tem sido tema 
constante no Centro de Referência em Formação e Educação a Distância
- CEAD/IFNMG. Seus prossionais vêm se debruçando nos desaos da 
implantação de oferta de cursos que, de fato, atendam a uma parcela da 
população que poucas chances teria em se formar, devido a múltiplas 
variáveis como, distorção idade/série, falta de oportunidade, domicílio 
distante dos centros urbanos, baixo poder econômico, diculdade de 
deslocamento, entre outras.

Dos cursos técnicos à pós-graduação, as fronteiras vão se desfazendo, 
as cores, os modos de vida, os jeitos e a complexidade dos envolvidos 
criam uma rede de interação e de construção de saberes que, até pouco 
tempo, eram restritos e pouco acessíveis. Ao desfazer fronteiras, a EAD 
torna-se margeada pelos anseios daqueles que veem nessa 
possibilidade a única oportunidade de acesso à formação.

E aí? A EAD, mesmo com uma imensa demanda de atendimento e cursos, 
tem promovido, de fato, a inclusão? Tem agregado prossionais 
comprometidos com a inclusão? Sua metodologia tem atendido os 
objetivos reais da inclusão? Quais os desaos para a institucionalização 
dessa modalidade de ensino?

Cona-se que o CEAD/IFNMG tem se colocado ativamente no campo de 
luta, desbravando e ofertando os mais diversos cursos por todo o sertão 
norte-mineiro, o Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e Vale do Aço. A 
audácia e a coragem fazem parte da oferta de, aproximadamente,         
150 cursos, desde os cursos FIC aos cursos de pós-graduação.

Numa dimensão tão extensa de atendimento, muitas redes se constroem, 
pois se estendem às parcerias com os municípios e essas parcerias 
possibilitam o alcance de um público que, efetivamente, precisa de 
formação prossional. Uma formação planejada e organizada, fundada, 
de fato, nos princípios da inclusão nas dimensões sociais, tecnológicas e 
escolares.

Uma educação a distância, de oferta pública e gratuita, como a oferecida 
pelo CEAD/IFNMG, intenta, com o compromisso central, a inclusão aqui 
já citada. Inclusão num sentido amplo, inclusão de decientes, dos 
pobres, das minorias, do povo do campo, do povo das periferias, das 
diversas faixas etárias e etnias.

Mas, como criar uma ampla discussão para a inclusão como um todo? 
Diante de princípios de inclusão tão relevantes, em prol da construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária, como analisar as políticas públicas 
para a EAD? Entende-se que, diante desse desao, torna-se meta 
prioritária a denição e efetivação de uma política pública que invista nos 
recursos humanos implementadores dessa política, indo além dos 
sistemas de bolsa-formação.

O Informativo CEAD traz, nesse número, uma discussão ampla sobre as 
ações inclusivas, aponta esclarecimentos, histórias de vida em prol da 
inclusão e testemunhos, explicitando a importância da EAD na formação 
de muitas pessoas, que hoje contam com uma prossão em nível técnico, 
de graduação e que, em pouco, chegarão ao nível de pós-gradu ação.

Para o alcance da inclusão como princípio, faz-se necessária a 
superação da opressão, da ignorância, pois, conquistar, de fato e de 
direito, uma ampla cidadania, exige, de todos os envolvidos, a 
superação de uma EAD vinculada aos interesses de poucos. 
Construir e legitimar a democracia, a partir de uma reexão crítica, 
torna-se assim um desao social que preocupõe o desvelamento de 
todos os mecanismos legitimadores da dominação do poder que 
regem os interesses da sociedade.

Cabe, portanto, a cada sujeito, desvelar seu olhar em prol da 
inclusão, transformando as impossibilidades em possibilidades. 
Buscar, a cada dia, o aprimoramento das pautas de lutas. E nada 
melhor do que encerrar essas palavras com a poesia de um 
roraimense “perdido e encontrado”, um legítimo ribeirinho.
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A Libras é uma língua ocial do nosso país, que foi legitimada 
pela Lei 10.436/02 e pelo Decreto 5626/05, reconhecida como 
forma legal de comunicação e expressão do surdo brasileiro. 
Essa é de natureza visual-motora e possui estrutura gramatical 
própria. A completude dessa língua é capaz de transmitir ideias 
e fatos dos mais diversos assuntos, garantindo ao sujeito surdo 
o direito de se comunicar e de ser respeitado, usando sua língua 
natural.

Neste sentido, não basta conhecer os sinais para garantir uma 
boa comunicação em Libras. A língua de sinais possui uma 
organização linguística que difere da língua portuguesa. Ela é 
estruturada, basicamente, por cinco parâmetros, que são: 
conguração de mãos, ponto de articulação, movimento, 
orientação e direcionalidade e marcas não manuais, que são as 
expressões sionômicas e corporais. Assim, a combinação 
desses parâmetros e sua estruturação gramatical própria 
estabelecem a comunicação entre os usuários dessa língua.

A minha curiosidade e vontade de trabalhar com a Libras surgiu 
há alguns anos, a partir de minha experiência como professora 
de alunos surdos dos anos iniciais do ensino fundamental, 
quando aquela ainda não era reconhecida como uma língua. 
Esse fato dicultava, sobremaneira, o ensino de Língua 
Portuguesa, pois os alunos surdos eram, todo o tempo, 
estimulados a falar; a maioria destes alunos surdos não se 
comunicava na língua oral, tampouco pela língua  de  sinais. 
Eles utilizavam uma forma rudimentar da linguagem gestual, 
mais parecida com pantomimas (QUADROS; KARNOPP, 2004), 
denominada, no geral, como “simbolismo esotérico” ou como 
“gestos caseiros” (SANTANA, 2007), que são códigos de 
comunicação executados por gestos estabelecidos dentro de 
casa, entre o surdo e sua família ouvinte, repleta de gestos 
rudimentares, limitados e subjetivos.
Nesse período, aprendi a Libras e passei a ensiná-la aos alunos 
na “clandestinidade”, pois essa língua era discriminada pelos 
prossionais da educação e pelas famílias, e o bilinguismo não 
era o mais indicado na alfabetização dos surdos. Esse era, 

Relato de experiência: A Libras como fator de inclusão 
socioeducacional do sujeito surdo.

Professora de Didática, Fundamentos e Libras - IFNMG, Lucienne Veloso Brito 

Fui professora alfabetizadora de surdos por, aproximadamente, 
18 anos. Assim, depois que a língua de sinais foi ocialmente 
reconhecida, mais precisamente no ano de 2002, pude trabalhar 
usando a Libras e, aos poucos, essa língua foi sendo introduzida 
na educação dos surdos. Várias pesquisas e experiências 
exitosas apontam para a importância de se utilizar a Libras dentro 
de sala de aula e em todos os espaços de convivência do surdo. 
Ainda na intenção de divulgar mais a Libras e o potencial do 
sujeito surdo, coordenei o Centro de Capacitação de 
Prossionais da Educação e Atendimento do Surdo - CAS/MOC. 
Trabalhei também como intérprete na Unimontes, fui credenciada 
pelo Exame Nacional de Certicação de Prociência em 
Tradução/Interpretação da Libras/ Língua Portuguesa – 
ProLibras. Esse exame certicava prossionais intérpretes para 
atuar como intérpretes de Libras. Em seguida, z a avaliação do 
ProLibras para me certicar como professora de Libras.

todavia, o único recurso encontrado para que os alunos 
compre- endessem a Língua Portuguesa escrita. Assim, eu 
utilizava a língua de sinais sem o aval da escola, contrarian-
do as orienta- ções pedagógicas.

Dessa maneira, quando o IFNMG, em consonância com a 
Lei 10.436/02, abriu concurso, em 2010, para professor de 
Libras para o Campus Januária, pude concorrer à vaga, fui 
classicada e passei a compor o quadro de professores. 
Como tudo era muito novo, eram muitas as barreiras, que, 
aos poucos, foram sendo vencidas, com a ajuda dos 
gestores do campus em questão.

Como professora de Libras e militante da causa surda, não 
podia deixar que a língua de sinais se tornasse apenas mais 
uma disciplina na matriz curricular dos cursos superiores e, 
lentamen- te, fui contagiando as pessoas mais próximas e, 
ao nal de cada semestre, junto com os alunos, organizáva-
mos seminários, com temas voltados para a Libras e para a 
educação de surdos, em
que os alunos e servidores do instituto, bem como os 
surdos da cidade e a população interessada no assunto, 
eram chamados a participar.

Profa. Lucienne Veloso Brito
Professora de Didática, Fundamentos e Libras

Coordenadora Adjunta da UAB junto ao IFNMG

Mestre em Educação



3

Posteriormente, em conversa com o então supervisor do curso do 
Pronatec/Januária, Edilson Magalhães, resolvemos ampliar 
ainda mais a nossa ação junto à comunidade, ofertando cursos 
de Libras nos níveis básico, intermediário e, também, cursos 
prossionalizantes para tradutores e intérpretes de Libras, sendo 
que alguns surdos também se interessaram pelos cursos.

Então, convidamos surdos de Montes Claros e região para 
fazerem parte do corpo docente. Desta forma, a comunidade 
surda iniciou um contato mais direto com o IFNMG/Januária e 
passaram a se interessar em tentar o processo seletivo para o 
ingresso nos cursos do ensino médio.
Por outro lado, outras barreiras surgiram: Qual garantia esse 
surdo teria de entrada? Como seria feito para que prevalecessem 
as cotas previstas por lei? E o tradutor intérprete de Libras no 
processo seletivo? E, caso esse aluno surdo passasse, como 
seria contratado o prossional para interpretar as aulas? Muitos 
eram os de-saos, mas a vontade de que esse espaço fosse 
também direito do aluno surdo era muito maior. Esbarramos em 
muitos desaos depois que o nosso primeiro aluno surdo passou 
no processo seletivo para o ensino médio. E agora? Como fazer 
para que o aluno tivesse intérprete? Como os professores 
trabalhariam com esse sujeito que fala uma língua diferente da 
nossa?

Desta maneira, junto com o NAPNE, direção de ensino e direção-
geral do campus e, também, com a equipe de inclusão da 
Reitoria, passamos a trabalhar para que esse aluno tivesse direito 
também de permanecer e sair, com sucesso, do curso que ele 
escolheu. Contamos, na época, com os intérpretes voluntários, 
Mailson e Loide, para dividir a intepretação das aulas comigo, até 
que o problema fosse resolvido. Foi uma luta árdua e cheia de 
percalços, mas, em 2015, veio fazer parte de nosso quadro de 
funcionários concursados a Paula, que foi a primeira intérprete 
concursada do IFNMG. Atualmente, a maioria dos campi 
possuem o prossional tradutor intérprete de Libras.
Diante de tais modicações, houve então uma grande demanda 
de professores e servidores no curso de Libras. Por isso, fui 
procurada pelos gestores da EAD, professsor Antônio Carlos e 
professora Ramony Oliveira, para iniciarmos cursos de capacita-
ção de Libras, na modalidade a distância, para os prossionais da 
nossa instituição. Sentia que a minha vontade de garantir a 
difusão e o uso da Libras era também compartilhada com muitas 
outras pessoas e percebi que mais um passo podia ser dado.

Surgindo a ideia de montar um curso superior de Letras Libras, 
embrenhamo-nos em outra luta, que era escrever o projeto do 
curso e fazer com que o mesmo fosse aprovado pelo MEC. Até 
então, esse era um sonho quase impossível, pois, somente a 
Universidade Federal de Santa Catarina possuía tal curso na 
modalidade EAD, gratuito, mas acreditávamos que, dessa 
maneira, poderíamos ter mais prossionais intérpretes, para 
atender a demanda da nossa região e garantir a continuidade 
desse aluno no ensino superior.
Sei que isso é só o inicio de muitos desaos que já estão postos e 
de outros que virão. Estamos iniciando a nossa caminhada no 
IFNMG. Entretanto, já avançamos muito e continuaremos a 
crescer, à medida em que mais pessoas acreditarem que o surdo 
tem o direito de ser surdo e de ter sua língua de sinais garantida 
em todos os espaços. Lembro- me, aqui, da célebre frase do 
poeta e cantor Raul Seixas: “Sonho que se sonha só / É só um 
sonho que se que se sonha só / Mas sonho que se sonha junto é 
realidade”.

 

Interpretes voluntários:Loide, Mailson e Paula

Fonte: Acervo do IFNMG/ Januária

Comunidade surda de Januária
Fonte: Acervo do IFNMG

Reunião da equipe de inclusão da Reitoria e Napne com os
coordenadores de curso e de área e demais gestores do 
Campus Januária
Fonte: Acervo do IFNMG/ Januária
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INCLUSÃO PARA A VIDA: Aline Silvânia, servidora do IFNMG que 
atua na educação inclusiva na instituição

Aline Silvâna
Técnica em Assuntos Educacionais

atua no Núcleo de Ações Inclusivas da 

Diretoria de Assuntos Estudantis 

e Comunitários

Cada ser humano é único. É com essa 
consciência que o Instituto Federal do 
Norte de Minas (IFNMG) faz uso da 
educação, como forma de transfor- 
mação de vidas. Para tanto,o IFNMG 
conta o Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Especícas 
(NAPNE), que tem como objet ivo 
institucional incentivar a cultura da 
educação para a convivência com as               
diversidades. Tolerância, respeito, 
cuidado, carinho e amor são  atitudes 
cotidianas de inclusão para a vida.

O NAPNE foi pensado no contexto 
nacional para ser implantado pela Rede 
Federal de Educação Prossional e 
Tecnológica (EPT). Os representantes do 
IFNMG que participaram da comissão 
nacional foram Aline Silvânia Ferreira dos 
Santos, nossa entrevistada, e Rosélia 
Rodrigues dos Santos, atualmente na 
Secretaria de Registros Acadêmicos 
Campus Januária. Aline é cega e atua 
como Assessora de Ações Inclusivas.

Conheça algumas ações inclusivas 
que foram propostas em âmbito 
nacional e adotadas pelo NAPNE 
do IFNMG:

Tecnologia Assistiva: engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços, que objetivam 
promover a funcionalidade, por meio de 
atividades e da participação de pessoas 
com deciência relacionada à incapaci- 
dade ou mobilidade reduzida, visando à 
sua autonomia, independência, qualida- 
de de vida e inclusão social. Ex: cadeira 
de rodas auxilia na mobilidade da pessoa 
com deciência física; software leitor de 
tela auxilia as pessoas cegas a usarem o 
computador; teclado colmeia auxilia a 
pessoa, sem ou com pouca coordenação 
motora, a usar o computador; lupa auxilia 
a pessoa com baixa visão a realizar 
leituras.

Sala de Recursos Multifuncionais: é o 
espaço da instituição de ensino, onde há 
equipamentos e ferramentas pedagógi- 
cas necessárias para o atendimento 
educacional especializado ao estudante 

com necessidades especícas. Esse 
trabalho é feito pelo professor de 
Atendimento Educacional Especializado 
(AEE).

Banco de Recursos Humanos Acessí-
vel (BRH): cadastro de estudan- tes com 
deciência egressos do IFNMG e também 
de empresas com vagas disponíveis. 
Assim, tanto a pessoa com deciência 
pode realizar a busca pela empresa que 
se encaixa no seu perl prossional, bem 
como empresas podem realizar a 
investigação.

Como forma de abordagem regional do 
tema inclusão, o IFNMG vem realizando, 
anualmente, o “Seminário de Educação 
Prossional e Tecnologias Inclusivas” 
(SEPTI). O seminário visa discutir a 
temática da inclusão e da diversidade, 
com troca de experiências entre diversas 
instituições e apresentar tecnologias 
assistivas desenvolvidas para pessoas 
com necessidades especícas. Além do 
público interno, ''servidores, colaborado-

res e alunos'', são convidados, também, 
representantes de Organizações Não 
Governamentais (ONGs), membros de 
Movimentos Sociais, como as Associa-
ções de Quilombolas, Vazanteiros, 
Ribeirinhos e Indígenas. Em formato de 
palestras, mesas redondas e ocinas, são 
realizados debates sobre a inclusão e 
exclusão. 

Aline Silvânia Ferreira dos Santos, 
Técnica em Assuntos Educacionais, é a 
única servidora cega do IFNMG. Gradu- 
ada em Pedagogia, é responsável pelo 
Núcleo de Ações Inclusivas da Diretoria 
de Ações Inclusivas. A rotina de trabalho 
de Aline é normal e produtiva: com ajuda 
de programas especícos, envia e recebe 
comunicações pela internet, utiliza o 
telefone e as redes sociais. É casada e 
tem duas lhas; adora  música, barzi-
nhos, cinema e amigos.
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Depois fui para a faculdade. Quando eu ingressei, não existiam 
cotas, eu fui aprovada na Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes) pelo sistema universal. Gradueime em 
Pedagogia, depois me especializei em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional, com ênfase em Educação Inclusiva. Também z 
outra pós-graduação lato sensu em Coordenação Pedagógica e 
Supervisão Escolar. Também, cursei vários outros cursos 
voltados para a Educação Inclusiva.
Paralelo aos meus estudos, eu participava de outras atividades, 
como: natação, judô, inglês, espanhol e música. A minha 
adolescência e juventude foram bem agitadas e produtivas.

C: Conte-nos sobre a sua trajetória prossional antes de 
ingressar no IFNMG.
A: Eu trabalhei na Educação do Campo, como estagiária no 
Programa de Educação Nacional de Reforma Agrária 
(PRONERA), no qual eu prestava assistência e consultoria aos 
assentamentos aqui do Norte de Minas, em questões pedagó- 
gicas.

C: Como ingressou no IFNMG e quais suas atribuições?
A: Ingressei no IFNMG por meio de concurso público, em 2010.
Aqui, atuamos no acompanhamento de todos os alunos que têm 
necessidades especícas. São aqueles alunos que têm algum 
tipo de deciência física ou Transtorno Global do Desenvolvi-
mento ou de superdotação. Orientamos e assessoramos 
professores, pedagogos e outros prossionais que atuam 
diretamente com esses alunos nos campi, com relação às 
metodologias, à parte legal, regulamentos, normatizações e 
cartilhas, que divulgam os trabalhos que realizamos na inclusão 
de nossos alunos. Trabalhamos também com outros públicos, 
chamados minoritários. Além das pessoas com necessidades 
especícas, desenvolvemos um trabalho de inclusão com as 
pessoas negras, indígenas e, agora, estamos abarcando, 
também, a questão de gênero e das comunidades ribeirinhas.

C: O preconceito ainda existe? E como é a sua mobilidade 
para o trabalho?
A: O preconceito é muito presente, mas a gente tenta ultrapas- 

Conra a íntegra da entrevista concedida 
por Aline Silvânia para o InforCEAD.

C: Como aconteceu a sua deciência visual e quais os 
desaos enfrentados para estudar?
A: Eu nasci sem nenhum problema de visão. Aos 9 anos, devido a 
uma infecção no nervo ótico, ele foi atroado, e, em virtude disso, 
perdi a visão totalmente. No início, foi mais difícil para a minha 
família que para mim, porque eu não tinha noção do que estava 
acontecendo de fato. Imaginava que era algo passageiro. Minha 
família me cobria com muita atenção, muitas visitas, muitos 
afagos e isso fez com que eu não sofresse. Com o passar do 
tempo, eu descobri que não iria mais enxergar, e com o apoio de 
minha família, isso foi algo leve.

Também trabalhei no Hospital Universitário de Montes Claros, 
realizando atendimento pedagógico escolar a crianças de                       
0 a 13 anos, internadas com tempo superior a 30 dias, e também 
dava um suporte psicopedagógico para as crianças e seus 
acompanhantes. Trabalhei no Centro Educacional de Apoio de 
Deciência Visual. Lá, eu atuava com estimulação precoce de 
crianças que nasciam cegas ou que perderam a visão ainda na 
primeira infância. Atuei no ensino de Braile e com o desenvolvi-
mento de atividades voltadas para a autoestima da pessoa com 
deciência visual.

Atuei, por 5 anos, na Unimontes, como professora e, no Núcleo de 
Apoio a Pessoa com Deciência, eu auxiliava outros professores 
que tinham acadêmicos cegos ou com algum grau de deciência 
visual. Lá, eu fazia capacitações com esses professores para 
recepcionar e atender esses alunos. Também atuava diretamente 
com os alunos, auxiliando no uso do leitor de telas e também na 
questão da mobilidade dentro do câmpus.

Quando eu perdi a visão aos 9 anos, eu estava na terceira série, 
que hoje é o quarto ano, parei de estudar. Aos 11 anos, descobrir 
que tinha uma forma de a pessoa que não enxerga estudar, por 
meio do Braile, e então fui para uma escola, Gonçalves Chaves e 
lá tinha uma sala só para decientes visuais. Eu aprendi a ler e 
escrever em Braile em 15 dias e, desde então, não parei mais de 
estudar. Também, nessa mesma escola, eu aprendi as atividades 
da vida diária, a me vestir a me locomover a me orientar no 
espaço, o que a gente chama de orientação e mobilidade. Lá eu 
aprendi, com outros colegas, com os amigos e com a professora, 
que era possível ter uma vida relativamente normal. Dediquei-me 
aos estudos, concluí o ensino fundamental e fui para o ensino 
médio. O ensino fundamental, eu cursei todo em uma sala 
especial; já o ensino médio, cursei em uma sala regular, junto com 
todos os alunos que não tinham nenhum tipo de deciência, 
somente eu. O desao foi me adaptar, porque, naquele período, 
não existia o processo de inclusão, e sim, de integração: eu, 
aluna, adaptava-me à escola. Mas, os colegas tiveram grande 
contribuição. Por exemplo, eles me ajudavam, ditando o que 
estava escrito no quadro e descreviam os desenhos. Os professo-
res, especialmente, de física e matemática, faziam a parte visual, 
eles faziam, em relevo, as circunferências, os  grácos, desenha-
vam  em cordão e colavam para que eu pudesse tocar e sentir o 
desenho. E assim foi o meu ensino médio.



mensagens, permite que eu acesse o “WhatsApp” e outras redes 
sociais, além de enviar e receber e-mails.
C: Essa mulher de bra e coragem desenvolve um trabalho 
que ajuda outras pessoas a superarem suas limitações. Fale 
sobre o seu trabalho voluntário.                                   
A: Paralelo ao meu trabalho prossional, eu sempre gostei de 
atuar em questões sociais. Auxiliei na fundação da Associação 
dos Decientes Visuais de Montes Claros, em 2004, em que eu fui 
a primeira presidente. Sou representante da comunidade 
cientíca no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deciência Visual. Participei, durante 2 anos, do Observatório 
Nacional de Educação Especial, da Universidade de São Carlos, 
onde zemos um levantamento na rede, de como está o atendi-
mento aos nossos alunos com deciência. Participo de grupos de 
Mulheres com Deciência Visual, nos quais atuamos com vários 
temas, como moda, beleza e autoestima.

C: Fale também da sua experiência com a Educação a Distân-
cia do IFNMG. Em sua opinião, os cursos em EAD representam 
fator de inclusão?
A: Considero o ensino EAD uma modalidade de educação 
fundamental na inclusão social. Já z curso em EAD e achei bem 
interessante a plataforma, era bem acessível e consegui concluir o 
curso com êxito. Atuei também na EAD como professora formado-
ra, ministrei o módulo de “Educação Inclusiva e Diversidade” para 
os professores do IFNMG. Achei muito interessante montar o 
módulo, o conteúdo da disciplina e a sala virtual, mas tive o auxílio 
de um colega na inserção do conteúdo no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e foi uma experiência muito positiva e agradável. 

É importante destacar que o Centro de Referência em Formação e 
Educação a Distância CEAD/IFNMG, por meio do convênio do 
Ministério da Educação (MEC) e Universidade Aberta do Brasil, 
realizou, no primeiro semestre de 2017, o primeiro processo 
seletivo para o curso em Licenciatura em Letras/Libras, com a 
oferta de 120 vagas, distribuídas em diferentes polos e cidades e, 
para o segundo semestre, serão ofertadas mais 60 vagas, com 30 
oportunidades para cada polo, sendo estes Itamarandiba  e 
Montes Claros.
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sar; com o nosso esforço, trabalho e competência, consegui- 
mos superar.
Para me deslocar ao trabalho, eu tenho a opção de ir acompa- 
nhada por meu esposo, quando ele está na cidade; quando 
não, desloco-me sozinha, com o auxílio da bengala, vou de 
ônibus, mototáxi ou uber.

C: E a sua vida e rotina pessoal e familiar, como é?
A:Tenho uma rotina pessoal como qualquer outra dona de 
casa. Sou casada, tenho duas lhas, uma de 2 e outra de 5 
anos. Sou eu quem limpo a minha casa, cozinho e escolho as 
nossas roupas, minhas e das minhas lhas. Organizo-me para 
deixar tudo no mesmo lugar, assim eu sei onde está tudo de 
que preciso. Para cozinhar, por exemplo, utilizo o peso da 
colher para medir a quantidade de óleo e tempero, aprendi a 
utilizar o tato para distinguir os objetos. Quando vou adquirir 
uma peça de roupa, pergunto qual é a cor e pelo tato distingo e 
combino as peças. Não é sempre que acerto, porque não 
entendo muito de moda, mas, na maioria das vezes, acerto 
(risos).

C: Quais os programas que você utiliza para facilitar o seu 
trabalho e sua vida?
A: Sobre os programas especícos que eu utilizo no trabalho, 
utilizo o leitor de telas NVDA, para fazer a leitura de tudo que 
está na tela no computador; é possível fazer leituras de textos, 
digitar, acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer 
leituras de tabelas, planilhas, quadros. Tudo que uma pessoa 
que enxerga faz, o programa permite que eu faça.
Ainda no trabalho, eu tenho o scanner de voz, que funciona 
traduzindo o material impresso para áudio ou digitalizado. 
Assim, eu tenho duas opções: fazer a leitura no MP3 ou 
digitalizado no meu computador. Tenho, ainda, a impressora 
Braile, quando necessário faço a impressão dos documentos. 
Tenho, ainda, o meu celular pessoal que é “Tok Skin”, ou seja, 
sem teclas e tenho instalado o programa “TalkBack”, que faz a 
leitura de tudo que está tela. Além de fazer e receber ligações e 

Comemoração

dia da Mulher IFNMG

Equipe DAEC/ NAPNE
Junia Maria Costa
Simone Ferreira Gomes Alkmim
Aline Silvânia
Ana Alves Neta
Maria Aparecida Melo
Veranilda Lopes Moura Fernandes



Professora Ramony Oliveira 
Coordenadora de Ensino do CEAD/IFNMG

Mais informações, inscrições e orientações para submissão de trabalhos estarão disponíveis 

em BREVE http://ifnmg.edu.br/fead  Participe!

O tema central do evento é a relação entre educação, tecnologia e a diversidade,  tem 
como proposta  proporcionar ao público presente a socialização de experiências de 
forma interativa, valorizando as ações desenvolvidas pelos alunos e prossionais 
envolvidos nos cursos oferecidos pelo IFNMG, no âmbito da EAD.  Visa, ainda, a 
fomentar a formação educacional e prossional, com oportunidades de ampliação de 
conhecimentos.

Entendendo que a diversidade indaga o currículo, a escola,  suas lógicas,  sua 
organização espacial e temporal, assumi-la é posicionar-se contra as diversas formas 
de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um direito 
social e o respeito à diversidade no interior de um campo político.

Vem aí o II Fórum de 
Educação a Distância

II FEAD

II Fórum de Educação a Distância:
Educação, Diversidade e Tecnologia

DIAS 

 Dezembro de 2017.

Realização:

Atividades: minicursos, visitas técnicas e workshops

II

O Centro de Referência em Formação e Educação a Distância 
do IFNMG, através da sua  equipe convida a todos os 

interessando pelo tema, a participarem do II  FEAD.

Montes 
Claros
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CEAD em Ação

Curso Técnico a Distância em Tradução e Interpretação 
em Libras realiza Blitz Educativa 

Foto: Karina Carvalho

Alunos do Curso Técnico, a distância, em
Tradução e Interpretação em Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) do IFNMG 
realizaram Blitz Educativa, para divulga-
ção da língua e cultura surda, no dia 01 de
julho, no Centro de Montes Claros. A 
ação foi proposta pela professora da 
disciplina “Práticas de Formação e 
Articulação”, Rosana Fróes Santos, que 
acompanhou a organização da ação no 
centro da cidade, junto com a coordena-
dora do curso, Leidiane Rodrigues, com a
professora mediadora Érika Morais Costa
e com a coordenadora pedagógica dos
cursos do Pronatec Bolsa-Formação
IFNMG, Luciana Cardoso de Araújo.

Na ocasião, foram distribuídos panetos
confecc ionados pe los  curs is tas , 
contendo informações sobre o surdo, sua
cultura e língua. Em seguida, aqueles que
passavam pela Praça Dr. Carlos Versiani
foram convidados a participar de uma
ocina de Libras, ministrada pela cursista
surda Claudinéia Gonçalves, na qual
aprenderam o alfabeto manual, os
principais cumprimentos, os numerais e
sinais básicos dessa língua.

A coordenadora pedagógica Luciana
Cardoso armou que esse tipo de
evento é de suma importância, uma vez
que, apesar de a Língua Brasileira de

Sinais ter sido reconhecida (por meio
da Lei 10436/02 e do Decreto 5626/05)
como meio legal de comunicação e
expressão, com sistema linguístico e
estrutura gramatical própria, ainda é
necessária sua difusão para que a
barreira comunicacional, existente entre
surdos e ouvintes, seja ultrapassada.

Segundo a pedagoga, a blitz alcançou
seu objetivo, pois conseguiu desfazer
alguns mitos acerca do surdo e desper-
tou, em muitas pessoas, o desejo de
aprender a língua utilizada pela comuni-
dade surda brasileira.

Para saber mais sobre o curso, acesse nosso portal :

 http://ifnmg.edu.br/cursos/105-portal/ensino/ead/14744-tecnico-em-
traducao-e-interpretacao-de-libras

Luciana Cardoso de Araújo 
 Mestra em Letras pela Universidade Estadual de 

Montes Claros - Unimontes, especialista em Linguística

 Aplicada pela Funorte e em Tecnologias 

em Educação pela Puc-Rio.
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No Brasil, temos uma língua oral-
auditiva, o Português, e uma visual-
gestual, a Libras. Ambas possuem o 
status legal de meios de comunicação 
às comunidades ouvinte e surda. A 
maioria das pessoas utiliza a língua 
oral. Para os surdos, que têm a 
visualidade como fator preponderan-
te, tanto na aquisição, quanto na 
proposição de informações, a língua 
oral não se congura em um canal 
adequado, do ponto de vista linguísti-
co e cultural.

A falta de professores conhecedores 
da cultura surda pode prejudicar o 
aprendizado de um aluno surdo nas 
escolas. A escola é uma das instânci-
as sociais, na qual o direito a uma 
formação plena e signicativa deve 
acontecer, não apenas garantindo-se 
o acesso a todos os alunos, ouvintes 
ou surdos, mas também sua perma-
nência. Os professores ouvintes 
interagem com seus alunos surdos de 
forma indireta, por meio do intérprete, 

quando há esse prossional. Sabe-
mos que a formação escolar não 
perpassa apenas a mera exposição e 
assimilação de conteúdos, mas, 
também, o desenvolvimento pleno do 
educando, embasado nos ideais de 
solidariedade humana, como arma a 
nossa LDB.

Delegar, ao intérprete, a formação dos 
alunos surdos representa atribuir a 
esse prossional algo que é de 
responsabi l idade do professor 
regente. O professor deve possuir a 
uência, tanto na língua fonte como na 
língua alvo. Em relação à Libras, há 
muita desinformação, no que diz 
respeito a como avaliar a uência do 
prossional. Devemos apegarnos, no 
entanto, na literatura legal e cientíca, 
produzida por pesquisadores dessa 
área, que nos fornecem instrumentos 
avaliativos e formativos, como o 
Programa Nacional para a Certic-
ação de Prociência no Uso e Ensino 
da Língua Brasi leira de Sinais 

(ProLibras) e a graduação e m Letras 
Libras ou Bacharelado em Letras 
Libras/Tradução, este último mais 
especíco para a atuação prossional 
dos tradutores e intérpretes.
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O Tradutor e Intérprete de LIBRAS: desaos e perspectivas

Jorge Adriano Pires Silva

Mestrando em Ciências da Educação: Educação Especial 

pela Universidade Fernando Pessoa-UFP, 

especialista em Língua Inglesa e Libras pela Unimontes, 

graduação em Língua Inglesa pelo 

Instituto Superior de Educação Ibituruna

“Quando pensamos que nós, 

enquanto ouvintes, temos livre 

acesso comunicativo aos âmbitos 

públicos, e que para os surdos 

isso nem sempre acontece, o 

sentimento deveria ser de 

injustiça. Pois o conforto que 

possuímos, nesse sentido, não é 

compartilhado pelos nossos 

próximos”. 



Servidor do IFNMG, Câmpus Diamantina
Tradutor e Intérprete de Libras do CEAD/IFNMG 

Flávio Nascimento
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Galeria & Depoimentos

Paula Francisca da Silva
Servidora do IFNMG.

Em 2008, ingressei prossionalmente na área da educação e, desde então, atuei na 
educação infantil, educação de jovens e adultos, ensino fundamental e médio, como 
professora, coordenadora pedagógica, supervisora escolar e orientadora educacional na 
zona rural, urbana, rede pública e privada. A partir destas experiências, percebi, na prática, a 
verdade dita pelo mestre Paulo Freire: “se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela, tampouco, a sociedade muda.” Isto tem me inspirado e movido a fazer educação, 
esperando transformar vidas e pessoas. E foi no IFNMG, atuando na educação prossional e 
tecnológica, que encontrei a oportunidade ímpar de contribuir com uma grande parcela da 
sociedade norte mineira. Atuo como Pedagoga na educação presencial do IFNMG desde 
2011, e, na educação a distância, mais efetivamente, tenho atua- do desde dezembro de 
2016, como Coordenadora Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Nesta última 
experiência, tenho vivenciado o poder da educação inclusiva e transformadora, mediada 
pelas tecnologias e pelo trabalho de pessoas comprometidas, competentes e sonhadoras. 
Pessoas que atuam com garra, amor, prossionalismo e respeito aos que esperam, no 
IFNMG, a oportunidade de mudar ou melhorar as suas vidas. Por meio da UAB, o IFNMG já 
chegou a 21 cidades e alcançou 1.630 alunos, em cursos de graduação e pós-graduação. 
Até o nal deste ano, a expectativa é que chegue a mais 4 cidades e alcance mais
2.080 vagas. São números que revelam o poder democrático e inclusivo do IFNMG e da 
educação a distância. Por essas e outras, que eu tenho orgulho de ser IFNMG.

Paula Francisca da Silva é Pedagoga, especialista em Educação a Distância e Docência do 
Ensino Superior e mestra em Educação. Atualmente é Pedagoga do Departamento de 
Ensino Superior da Pró- Reitoria de Ensino da  Reitoria  e  Coordenadora  Geral  da  UAB  
junto ao IFNMG.

Sou servidora do IFNMG há 6 anos e, atualmente, trabalho diretamente com EAD no CEAD. Já z vários 
cursos na modalidade EAD: especialização, atualização, capacitação, e, em todos, com a devida 
dedicação, pude ter um ótimo aproveitamento para a vida prossional, além de formação humana, pelo 
contato com pessoas do Brasil inteiro na sala virtual, detalhe que seria muito difícil, para não dizer 
impossível, em curso presencial. Agora, como professora do curso de pós-graduação em 
Administração Pública e como aluna do Curso Técnico de Tradução e Interpretação de Libras, continuo 
maravilhada em poder transmitir meus conhecimentos e aprender junto com os alunos, pois a troca é 
constante. Além disso, trabalhar com EAD, como servidora no CEAD do IFNMG, é muito graticante e o 
ambiente de trabalho é desaador. Levar educação por toda essa Minas Gerais é uma grande 
responsabilidade, que, acredito eu, estamos cumprindo com excelência.

Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais do Campus Diamantina, 
Flávio  Silva  Nascimento  apresentou  trabalho  no  Colóquio  de 
Interpretação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
com o título: “A Atuação do Tradutor e Intérprete de Libras na EAD”, 
e foi convidado a escrever capítulo de livro, a ser publicado pela 
UFMG, sobre a temática Libras. “A Interpretação de Libras na EAD 
é um tema praticamente sem registro no Brasil, e sua relevância 
para atuação e formação prossional, para ouvintes e surdos, é 
muito importante”.
Formado em Psicologia, e com um viés para as necessidades do 
outro, Flávio relata que o trabalho como Tradutor e Intérprete em 
estúdio, voltado para a Educação a Distância (EAD), difere da 
tradução simultânea: “A experiência em EAD enriqueceu-me com a 
pluralidade de escolhas e tomadas de decisões durante o ato 
tradutório. Comecei a perceber que existia uma diferenciação na 
atuação presencial e a distância, e isso começou a me instigar, o 
que me levou à pesquisa”.

Ana Lícia
Servidora do IFNMG



Aula magna dos cursos de Pós-graduação do IFNMG pela UAB, 
no polo Montes Claros

O CEAD/IFNMG parabeniza a Cursista Liolese Fortunato do 
curso Técnico em Secretaria Escolar pela posse no cargo de 
Secretaria Escolar na Escola Estadual em Santa Cruz de Salinas.

Aula magna, Polo Itamarandiba, do curso de graduação 
Letras Libras 2/2017.

Reunião da 
coordenadora 
de ensino, professora 
Ramony Oliveira, 
com os alunos 
Letras Libras, 
Polo Januária.

Equipe de Pós-graduação em EAD do IFNMG no encerramento oral 
dos trabalhos de TCC.

Polo Jequitinhonha, curso Técnico Informática para Internet
Parte dos alunos apresentando os trabalhos.

Aulas Práticas de Formação Prossional do Curso Técnico em 
Agropecuária - Polo Corinto.

Aulas Práticas do curso Técnico em Meio Ambiente das Disciplinas: 
Química Ambiental I e Microbiologia Ambiental  - Campus Pirapora.
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FALE COM A NOSSA EQUIPE: comunicacaoceadifnmg@gmail.com 

@ceadifnmg @ceadifnmg @ceadifnmgAcompanhe nossos canais sociais:

Montes Claros  -  MG

Portal: http://www.ifnmg.edu.br/cead
Blog: ceadifnmg.blogspot.com.br

Rua Santa Terezinha, 45

Cidade Nova  -  CEP 39400-468

(38) 3201 - 3050

Expediente: Assessoria Colaborativa de Comunicação do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância
Colaboladores: Aline Silvânia, Ana Lícia, Antônio Carlos Martins, Flávio Nascimento, Jorge Adriano Pires Silva, 
Luciana Cardoso Araújo, Luciana Lacerda, Lucienne Velosos Brito, Maria Aparecida Colares, Núbia Primo, Paula Francisca da Silva,
Ramony de Oliveira.

+ de 100
Cursos ofertados

Pós-graduações,Graduações,Técnicos,
Formação Inicial e Continuada, 

Aperfeiçoamento e Capacitação.

+ de 47.000
Vagas ofertadas 

2014-2017

+ de 100 Polos 
de Apoio Presencial 
para ofertas de cursos

Pronatec Bolsa Formação, MedioTec, Rede e-Tec Brasil, e-Tec Idiomas, 
Profuncionário, Universidade Aberta do Brasil - UAB.

Produção Editorial/Diagramação: Karina Carvalho




