Webinário Setembro Surdo 2020: LITERATURA SURDA OU VISUAL?

É tradição em muitas comunidades Surdas, rituais políticos e históricos que lutam
pelo reconhecimento de direitos da pessoa Surda e da expressão de sua língua natural, a
Libras, e suas formas particulares de perceber o mundo e dar sentido para ele através do
visual.
No Brasil, ao longo das últimas três décadas, é possível notar alguns avanços
significativos no campo do direito e da educação para os Surdos, entretanto existem ainda
muitos obstáculos e preconceitos.
Nesse sentido, buscando relembrar esse histórico de lutas dos movimentos Surdos,
e é assim que surgem as comemorações realizadas no mês de setembro, que ganha a cor
azul simbolicamente para enfatizar esse passado. Dessa forma, o dia 26 de setembro,
reconhecido pela lei nº 11.796/08, é tratado como o dia nacional dos Surdos em território
brasileiro, marcando de forma legal a importância de se conscientizar a respeito da
comunidade Surda.
Sendo assim, este evento tem como objetivos principais proporcionar um espaço
de reflexões e interação em Libras sobre aspectos culturais e linguísticos que relacionados
à Literatura surda e ou visual; divulgar a Língua Brasileira de Sinais e a cultura Surda,
bem como também comemorar e rememorar as conquistas por direitos sociais dos surdos
ao longo da história.
Assim, com o apoio de toda a equipe de orientadores, secretaria e professores do
CELIB, eu, com muita alegria, anuncio mais uma realização do evento Setembro Surdo
(Azul) na Universidade Federal de Viçosa.
PARTE 1
25/09
Para iniciarmos nosso evento participaremos de atividades assíncronas (não ao
vivo). Nesta primeira parte você receberá por e-mail e ou telefone o link para o acesso
inicial ao evento e sua programação completa.
09:00
(1) Folder Padlet - programação completa, link de vídeos, galeria e curiosidades
(2) Assista ao vídeo de “Abertura” e responder ao formulário (que está na descrição do
vídeo e no folder-padlet) com uma palavra chave do vídeo (este formulário é nossa lista
de presença)
(3) Assista ao Vídeo_LSB-1 “Literatura surda ou visual” por Leuciani Aparecida D.
Rossi e responder ao formulário (que está na descrição do vídeo e no folder-padlet) com
uma palavra chave do vídeo (este formulário é nossa lista de presença)
(4) Assista ao Vídeo_LSB-1 “Literatura visual” por Wilson Fernandes e responder ao
formulário (que está na descrição do vídeo e no folder-padlet) com uma palavra chave do
vídeo (este formulário é nossa lista de presença)

14:00
Iniciando a Oficina - “Literatura surda e/ou visual no contexto da sala de aula”
(primeiro momento). Assistir aos vídeos da primeira parte do evento, os vídeos em
específicos para a primeira parte assíncrona da Oficina e atividades introdutórias
solicitadas pelos ministrantes (professores).
PARTE II
26/09
Nesta segunda parte do Webinário participaremos de uma interação on-line via
google Meet com os palestrantes Profa. Leuciani Rossi e Prof. Wilson Fernandes (parte
síncrona do evento).
9:00-11:00
(5) Segundo momento da Oficina
Encontro via link google Meet compartilhado com os inscritos na Oficina. Durante
o momento síncrono da Oficina os participantes serão estimulados a dar continuidade as
atividades iniciadas na primeira parte. Em seguida os professores irão explorar exemplos
práticos e orientações para a realização da atividade final da Oficina.
15:00-17:00
(6) Encerramento do Webinário - live com os palestrantes Leuciani e Wilson
Neste momento iremos fazer as perguntas previamente enviadas pelos
participantes através dos formulários (google forms) dos respectivos vídeos. Ainda, neste
momento será aberto um espaço ao vivo para dúvidas e mais questionamentos sobre os
vídeos-LSB assistidos na primeira parte do Evento.

Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/QJXzyTiVB4qtE5yt7

