MATRIZ 2013
1º SEMESTRE:
Disciplina: CITOLOGIA E HISTOLOGIA
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Introdução ao estudo da citologia.



Histologia e embriologia.



Estudo da célula sua organização e complexidade.



Célula animal



Bases bioquímicas e moleculares.



Membrana e organelas.



Citoesqueleto.



Núcleo mitose e meiose.



Estudo do tecido: sanguíneo, conjuntivo, epitelial, cartilaginoso, ósseo,

muscular, nervoso.


Embriologia (primeira semana, à nona semana de desenvolvimento

embrionário ao nascimento. Anexos embrionários.

Disciplina: INFORMÁTICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Tecnologia e uso da informação, conhecimento em: Microsoft Office Word

2013, Microsoft Office Excel 2013, Hardware e Software.


Organização de documentos e dados



Utilização da Internet como ferramenta de trabalho



A informática como elemento de suporte às práticas de do profissional de

estética e cosmética.

Disciplina: QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


A importância da química na estética.



Química e o perfil profissional.



Teoria Atômica.



Tabela periódica e eletronegatividade.



Funções inorgânicas dos compostos.



Ligações interatômicas. Polaridade.



Forças intermoleculares.



Funções orgânicas dos compostos.



pH e pOH.



Equilíbrio químico em meio aquoso.



Influência do pH na parede capilar e na permeabilidade cutânea.



Cuidado com o meio ambiente em relação à utilização de materiais tóxicos.

Disciplina: NOÇÕES DE SISTEMAS ANATÒMICOS
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Terminologia anatômica.



Anatomia de superfície.



Planos e cavidades corporais.



Sistema ósseo. Sistema muscular.



Sistema circulatório.



Sistema respiratório.



Sistema digestório.



Sistema urinário.



Sistema reprodutor masculino e feminino.



Sistema nervoso.



Sistema tegumentar.

Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


O homem e a sociedade.



A Psicologia e a imagem do homem.



A beleza como fator de motivação.



Relações humanas e a inclusão das minorias, como os afrodescendentes,

indígenas e outros.


Grupos Sociais: a natureza, a cultura e a Diversidade Humana.



Liderança.



Motivação e Trabalho (valores, atitudes e satisfação no trabalho).



Comunicação.

Disciplina: INTRODUÇÃO À ESTÉTICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


História da Beleza e estudo do Belo.



A Estética através dos tempos.



Conceitos de beleza.



Padrões étnicos da beleza, incluindo-se os padrões africanos e afro-

descendentes.


Áreas de atuação profissional.



Qualidade de prestação de serviços.



Materiais e equipamentos de trabalho.



Noções de estética corporal.



Noções de estética facial.



Noções de estética capilar e cosmetologia.



Tendências na estética.

Disciplina: IMAGEM PESSOAL
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Princípios, Fundamentos e Técnicas de construção da Imagem pessoal.



Ambiente Profissional e Social.



Comportamentos, Gestos e Fala.



Uso adequado do vestuário (Regras).



Introdução, Princípios e Linguagem Visual do visagismo.



Processo Criativo dos Diversos Estilos (visagismo).

Disciplina: PROJETO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR I
CH. SEMESTRAL: 20 h/a

EMENTA:


Conhecimento do projeto de curso:



Matriz curricular;



Missão do curso;



Objetivos;



Perfil profissional;



Competências e habilidades.


Formação

da

identidade

individual

por

meio

do

processo

de

autoconhecimento.


Noções básicas de pesquisa interdisciplinar:



A importância da Leitura e escrita: Análise e interpretação de texto.



Escrita de relatórios com enfoque nas regras ortográficas


Noções de metodologia científica:



O conhecimento e sua tipologia (conhecimento científico e empírico);



O que é pesquisa e a importância de se pesquisar;



Pesquisa cientifica versus pesquisa empírica;



Normas de trabalhos acadêmicos ABNT.



Apresentação de seminários (normas de apresentação).


Desenvolvendo o projeto de trabalho do semestre com as palavras-sínteses
das disciplinas.

2º SEMESTRE:

Disciplina: ALTERAÇÕES DOS ANEXOS CUTÂNEOS
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Lesões elementares,



Seborréia e acne,



Hipolipodistrofias,



Dermatoses metabólicas,



Dermatoviroses,



Dermatozoonoses,



Hanseníase,



Colagenoses,



Micoses superficiais,



Doenças bolhosas,



Piodermites,



Psoríase,



Vitiligo,



Alterações malignas de pele,



As patologias de acordo com as diferentes cores da pele (incluindo os

afrodescendentes).

Disciplina: COSMETOLOGIA I
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Introdução à Cosmetologia.



Fisiologia da pele.



Mecanismos de permeabilidade cutânea.



Cosméticos classificados por função.



Classificação por apresentação.



Aplicação das diversas formas cosméticas.



Legislação em cosmetologia.



Os 5 tipos de pele, incluindo os afro-descendente.

Disciplina: PATOLOGIA APLICADA À ESTÉTICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Introdução a Patologia.



Saúde e doença.



Lesão, doenças inflamatórias agudas e crônicas.



Regeneração e reparo tecidual.



Introdução sobre a pele e seus anexos.



Distúrbios de pigmentação.



Dermatoses inflamatórias agudas e crônicas.



Doenças bolhosas.



Infecções e infestações.



Distúrbios de anexos apidérmicos.



Tumores epiteliais benignos e malignos

Disciplina: BIOQUÍMICA
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Estrutura química das principais moléculas envolvidas com o metabolismo.



Vias de desenvolvimento do metabolismo orgânico.



Integração metabólica.



Relacionamento de aspectos fisiopatológicos de diversas doenças.

Disciplina: FISIOLOGIA
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Organização funcional do corpo humano.



Fisiologia da pele e anexos.



Sistema tegumentar.



Noção de sistema nervoso.



Sistema cardiovascular e linfático.



Sistema respiratório.



Sistema muscular.



Sistema endócrino e metabolismo.



Sistema digestório.



Sistema reprodutor.

Disciplina: MICROBIOLOGIA E BIOSSEGURNAÇA
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Princípios de microbiologia, parasitologia e virologia.



Higiene e profilaxia.



Prevenção e controle de infecção.



Conceito de assepsia, desinfecção e esterilização.



Técnica de lavagem de mãos.



Soluções usadas em limpeza e esterilização: princípios ativos e produtos

químicos. Métodos e técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização.


Classificação de materiais.



Gerenciamento e descarte de resíduos.



Mapa de risco.



Meio ambiente: legislação ambiental e sanitária.



Problemas da ética em relação a biossegurança.



Privacidade e confidencialidade.

Disciplina: PROJETO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR II
CH. SEMESTRAL: 20 h/a

EMENTA:


Conhecimento do projeto de curso:



Matriz curricular;



Missão do curso;



Objetivos;



Perfil profissional;



Competências e habilidades.


Construção do EU-PROFISSIONAL:



Aprofundar os conhecimentos das competências e habilidades do esteticista,



Compreender o papel do esteticista no mercado de trabalho e a valorização da
profissão




Metodologia cientifica:
Normatização do trabalho científico.



Tipos de produção: (resenhas, resumos, análise temática, síntese, relatório de
pesquisa, estrutura, formatos, elementos básicos);



Necessidade de padronização de relatórios de pesquisa, normas de trabalhos
acadêmicos ABNT.



Abordagem da metodologia ABP (Abordagem Baseada em Problemas) Resolução da problemática utilizando as palavras sínteses das disciplinas: Uso
das palavras chaves das disciplinas, para resolver a problemática que terá
como centro de estudo o tecnólogo em estética e cosmética na região de
fronteira, em relação à beleza física e ao envelhecimento.
3º SEMESTRE:

Disciplina: AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO CAPILAR
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Aspectos de Anatomia e Fisiologia do couro cabeludo.



Anamnese



Exame físico do couro cabeludo e da haste.



Recursos manuais, eletroestéticos e cosméticos da terapia capilar.



Química Capilar.



Avaliação Estética Capilar.

Disciplina: TRICOLOGIA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Alterações capilares por agentes físicos, químicos e mecânicos.



Patologias capilares.



Tratamento estético em tricologia.



Diferentes tipos capilares.

Disciplina: AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO CORPORAL CH. SEMESTRAL:
80 h/a

EMENTA:


Propedêutica diagnóstica das lesões cutâneas.



Exame físico da pele.



Semiologia e semiotécnica da Estética.



Registro e documentação, enfocando as bases fisiológicas da anamnese.



Exame físico geral.



Avaliação dos sinais vitais.



Avaliação antropométrica (peso, altura, percentual de gordura, dobras

cutâneas), ambiental, funcional.


Classificação de graus de hidrolipodristrofia e estrias.

Disciplina: AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO FACIAL
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Semiologia da Pele.



Propedêutica diagnóstica das lesões da pele.



Exame físico da pele.



Biotipos Cutâneos.



Sistema Melânico.



Alterações dos Melanócitos.



Aparelhos para Avaliação da Pele

Disciplina: COSMETOLOGIA II
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Ativos cosméticos sintéticos e bioativos



Aplicabilidade cosmética dos ativos



Mecanismo de ação dos ativos cosméticos



Compatibilidades e incompatibilidades entre os ativos



Concentrações usuais dos ativos cosméticos



Os cosméticos de acordo com a cor da pele

Disciplina: RECURSOS ELETROTERÁPICOS APLICADOS À ESTÉTICA FACIAL
E CORPORAL
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Princípios e utilização da corrente elétrica.



Fundamentos básicos da eletricidade.



Efeitos da corrente elétrica nas regiões corporais.



Uso estético da corrente elétrica de baixa, média e alta frequência.



Recursos térmicos.



Irradiação.



Descarga elétrica

Disciplina: PROJETO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR III
CH. SEMESTRAL: 20 h/a

EMENTA:


Conhecimento do projeto de curso:



Matriz curricular;



Missão do curso;



Objetivos;



Perfil profissional;



Competências e habilidades.


Uso de sites com conteúdo científicos (Scielo, Portal Capes etc).



Noções de metodologia científica:



Prática

da

produção

cientifica

(a

escrita

acadêmica,

levantamento

bibliográfico);


Fases da pesquisa bibliográfica (fichamento: definição e procedimentos;

referências bibliográficas)


Estruturação do trabalho cientifico (introdução, palavras chaves, abstract,
objetivo geral, objetivo especifico) e formatação do texto de acordo com as
normas da ABNT.



Metodologia PBL: Uso das palavras chaves das disciplinas, para resolver a
problemática que terá como centro de estudo o tecnólogo em estética e
cosmética na fronteira em relação à saúde e bem-estar de seu cliente.

4º SEMESTRE:

Disciplina: TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Revisão Anatômica e Histológica dos Principais Sistemas relacionados à

Estética Corporal


Disfunções Estéticas Corporais e Planos de Tratamento



Métodos e Técnicas de Avaliação Corporal



Técnicas de Higienização Corporal



Alterações Físicas e Estéticas Corporais de Gestação



Técnicas de Depilação Corporal



Bandagens Terapêuticas



Ficha de Avaliação e Elaboração de Planos de Tratamentos



Os diferentes tipos e cores de pele

Disciplina: RECURSOS ELETROTERÁPICOS APLICADOS À ESTÉTICA FACIAL
E CORPORAL II
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Aplicação de correntes baixas, média e alta frequência na Estética Facial



Aplicação do Desicrute



Eletrolifting: conceito, efeitos fisiológicos e terapêuticos, indicações e contra

indicações


Peeling diamante e ultrassônico



Endodermologia/vacuoterapia



Eletroporação facial.

Disciplina: TÉCNICAS EM TERAPIA CAPILAR
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Técnicas de Higienização Capilar



Tratamentos em nível de haste e em nível de couro cabeludo



Tipos de cabelo



Adequação de tratamentos quanto as características: etnia, forma, diâmetro,

teor lipídico da diversas fibras capilares.


Anamnese capilar



Técnicas Estéticas e Práticas em laboratório

Disciplina: TÉCNICAS EM ESTÉTICA FACIAL
CH. SEMESTRAL: 80 h/a

EMENTA:


Corrente Galvânica, Russa e Farádica; Iontoforese; Micro Corrente e Vapor

de Ozônio (teoria e prática) em tratamentos faciais.


Cuidados clínicos em procedimentos faciais



Prevenção e manutenção do envelhecimento cutâneo facial



Problemas dermatológicos: Prevenção e tratamentos.



Elaboração e aplicação de Planos para Distúrbios Estéticos Faciais



Limpeza de Pele.



Depilação Facial.



Avaliação com Luz Fria e Lâmpada de Wood.



Reavaliação e Evolução dos tratamentos em cabine.



Relatório de Conduta e Discussão de Quadros Clínicos.

Disciplina: DERMATOLOGIA ESTÉTICA
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Identificação dos sintomas e sinais cutâneos de envelhecimento,



Processo de cicatrização de feridas



Lesões por calor, frio e lesões actínicas



Micoses superficiais, Esfelides, Xerodermapigmentoso e foto sensibilidade



Reações medicamentosas



Doenças nutricionais



Distúrbios da pigmentação, Pele e gestação



Doenças vasculares cutâneas, Melanomas, Infecções bacterianas,



Dermatose do idoso, Ectoparasitose.



Distúrbios endocrinológicos.

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Acompanhamento de Avaliações e atendimentos clínicos em Técnicas de

Recursos Manuais e Elétricos aplicados a Estética Capilar, Estética Corporal, e
Estética Facial.


Discussão e Anamnese de casos clínicos,



Elaboração de Relatório final de estagio e Produção de artigo cientifico

Disciplina: PROJETO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR IV
CH. SEMESTRAL: 20 h/a

EMENTA:


Conhecimento do projeto de curso:



Matriz curricular;



Missão do curso;



Objetivos;



Perfil profissional;



Competências e habilidades


Estruturação do trabalho científico (Desenvolvimento, Materiais e Métodos,
Resultados e Discussões, Conclusões, Bibliografia) e formatação de
acordo com as normas da ABNT.



Metodologia PBL: Neste contexto a problemática do semestre, será a
resposta da pergunta condutora do curso, em sua totalidade, “Qual é a
função do tecnólogo em estética e cosmética da região de fronteira
em relação aos cuidados com a beleza física, a saúde, o bem-estar e a
prevenção do envelhecimento?”, pois já sabendo o significado da
Estética e Cosmética em sua essência e selecionando dados, sobre os
diferentes segmentos da Estética, o acadêmico já é capaz de compreender
a importância do Tecnólogo em Estética na região de fronteira de acordo
com suas competências e habilidades.

5º SEMESTRE:

Disciplina: ESTÉTICA CORPORAL E PRÁTICA ASSISTIDA I
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Caracterização da ficha de avaliação corporal



Gomagem e Hidratação



Corrente Russa



Endermologia e vacuoterapia



Ultra-som (3MHz)



Eletroporação



Pressoterapia



Técnicas de massagem relazante, modeladora, quick massage e drenagem

linfática


Geoterapia



Bandagens quentes e frias



Aromaterapia

Disciplina: NUTRIÇÃO
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Conceitos de alimentação saudável e nutrição



Noções de alimentação saudável



Dietas alternativas



Nutracêuticos



Avaliação nutricional da composição corporal



Fatores antinutricionais dos alimentos



Emagrecimento saudável



Conseqüências (benefícios ou malefícios) do jejum intermitente



Índice Glicêmico e sua influência no peso corporal

Disciplina: ESTÉTICA CAPILAR E PRÁTICA ASSISTIDA I
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Avaliação prática das alterações cutâneas do couro cabeludo.



Desenvolvimento e estudo da ficha de avaliação em estética capilar



Estudo teórico e avaliação prática das alterações estruturais capilares



Orientação quanto a indicação e a utilização de recursos eletroterápicos e
cosméticos em protocolos capilares



Elaboração e aplicação de protocolos para o tratamento da queda.



Elaboração e aplicação de protocolos para o tratamento da seborréia.



Elaboração e aplicação de protocolos para a reestruturação da fibra capilar.

Disciplina: FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA MÉDICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Conhecimento das técnicas cirúrgicas e tratamentos estéticos invasivos e não
invasivos realizados na medicina estética: Buttox, Criolipólise, Carboxiterapia,
Hidrolipo, Lipoaspiração, Hidrogel e demais tratamentos.



Conduta nas complicações dos tratamentos estéticos

Disciplina: ESTÉTICA FACIAL E PRÁTICA ASSISTIDA I
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Higienização facial



Hidratação facial



Esfoliação facial



Esfoliação química e física facial



Argiloterapia aplicada a estética facial



Aromaterapia



Máscaras



Organização e elaboração de procedimentos de trabalho



Recursos cosméticos e cosmecêuticos



Práticas faciais

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Realizar Avaliações e atendimentos clínicos em Técnicas de Recursos

Manuais e Elétricos aplicados a Estética Capilar, Estética Corporal, e Estética
Facial.


Discussão e Anamnese de casos clínicos,



Elaboração de Relatório final de estagio e Produção de artigo cientifico

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
CH. SEMESTRAL: 20 h/a

EMENTA:


Normas de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso



O Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso

6º SEMESTRE:
Disciplina: ESTÉTICA CORPORAL E PRÁTICA ASSISTIDA II
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Realizar Técnicas de massagem relaxante, massagem modeladora, massagem
quick, massagem de drenagem linfática, Geoterapia, Bandagens quentes e
frias, Aromaterapia, Pressoterapia, Eletroporação, Ultra-som, Corrente Russa,
Gomagem e Hidratação e outros recursos manuais e eletroterápicos
pertinentes a tratamentos corporais.



Identificar as principais patologias dos anexos corporais, e quando cabível ao
profissional de estética, efetuar protocolos de tratamentos coporais para:
Lesões elementares, Seborréia e acne, Hipolipodistrofias, Dermatoses
metabólicas, Dermatoviroses, Dermatozoonoses, Hanseníase, olagenoses,



Micoses superficiais, Doenças bolhosas, Piodermites, Psoríase, Vitiligo,
Gordura localizada, Emagrecimento, Fortalecimento e Estimulação dos
Músculos.



Realizar exame físico da pele, diagnosticar esteticamente as patologias de
acordo com as diferentes cores da pele (incluindo os afro-descendentes) e
realizar protocolos de tratamentos estéticos para as patologias apresentadas.



Realização da ficha de avaliação corporal: Registro e documentação,
enfocando as bases fisiológicas da anamnese.



Avaliação antropométrica (peso, altura, percentual de gordura, dobras
cutâneas), ambiental, funcional e de sinais vitais.



Classificação de graus de hidrolipodristrofia e estrias e aplicação de protocolos,
manuais e eletroterapicos, para tratamento.

Disciplina: ESTÉTICA CAPILAR E PRÁTICA ASSISTIDA II
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Avaliação prática das alterações cutâneas do couro cabeludo e realização da
ficha de anamnese



Técnicas e práticas de utilização de recursos eletroterápicos e cosméticos em
protocolos capilares



Técnicas e práticas de protocolos para o tratamento da queda.



Técnicas e práticas de protocolos para o tratamento da seborréia.



Técnicas e práticas de protocolos para a reestruturação da fibra capilar



Técnicas e práticas de cuidados do cabelo (couro cabeludo, folículo piloso e
haste).



Técnicas e práticas de higienização capilar,



Técnicas e práticas de Reestruturação Térmica Capilar (queratinização).



Técnicas e práticas de finalização.



Técnicas e práticas de tratamentos cosméticos para haste, Afecções do couro
cabeludo com escamação e pruriginoso.



Técnicas e práticas de tratamentos com aromaterapia para couro cabeludo e
haste. aromaterapia para couro cabeludo



Técnicas e práticas de massagem para couro cabeludo.

Disciplina: ESTÉTICA FACIAL E PRÁTICA ASSISTIDA II
CH. SEMESTRAL: 100 h/a

EMENTA:


Realização de Higienização, Esfoliação (física e química) e Hidratação facial



Realização de Argiloterapia aplicada a estética facial



Realização de Aromaterapia



Utilização de Máscaras para tratamentos faciais



Realização

de

procedimentos

de

tratamentos

faciais,

alternativos

eletroterápicos.
Disciplina: ÉTICA E LEGISLAÇÃO APLICADA À ESTÉTICA
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Estudo da ética como basilar da investigação das relações humanas e os elementos
da pesquisa.



Estudar a fundamentação filosófica, teórica e legal acerca do ser cidadão e do ser
profissional.



Regulamentação da profissão de Estética



Ética e Ordem Jurídica



FEBRAPE – Federação Brasileira dos Profissionais Esteticistas



Ética Profissional do Esteticista



Estética e o Código Penal



Estética e Direitos Adquiridos por Lei



Ambiente de Trabalho



Contextualização do profissional nos meio científico-político-social.

e

Disciplina: NOÇÕES DE BIOTERAPIA
CH. SEMESTRAL: 60h/a

EMENTA:


Fundamentos das terapias orientais



Yin e Yang



Cinco elementos



Shiatsu



Reflexologia Podal, Palmal e Auricular



Técnicas de Ventosa, Moxabustão, Dietética Chinesa.



Feng Shui



Aromaterapia



Cromoterapia

Disciplina: GESTÃO E PLANEJAMENTO
CH. SEMESTRAL: 40 h/a

EMENTA:


Administração e organização dos serviços em estética



Procedimentos de gestão e de recursos humanos no trabalho em equipe.



Legalização de empresas de serviços estéticos



Administração de material e financeira



Organização do ambiente de trabalho



Noções de marketing



Qualidade em prestação de serviços



Responsabilidade Social e Meio Ambiente

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


Realizar Avaliações e atendimentos clínicos em Técnicas de Recursos

Manuais e Elétricos aplicados a Estética Capilar, Estética Corporal, e Estética
Facial.


Discussão e Anamnese de casos clínicos,



Elaboração de Relatório final de estagio e Produção de artigo cientifico

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
CH. SEMESTRAL:20 h/a

EMENTA:


Normas de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso



O Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso



A construção e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso



Apresentação oral dos resultados obtidos

Disciplina Optativa: Língua Brasileira de Sinais Libras / Optativa
CH. SEMESTRAL: 60 h/a

EMENTA:


A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).



A importância dos sinais nas práticas educativas.



Noções práticas de sinais e interpretação.



Restrições linguísticas da modalidade de língua gestual-visual.



Conteúdos básicos da LIBRAS.



Aspectos gramaticais da LIBRAS.

