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Licenciatura em Letras Português– Libras  

Aproveite a abertura deste novo campo de trabalho e qualifique-se:  

A Meta 4 do PNE (Plano Nacional da Educação), estabelecido pela Lei nº 
13.005/2014, propõe “universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. Garante, ainda, “a oferta de 
educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  como primeira língua e 
na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos 
(as) surdos e com deficiência auditiva”. 

Reproduzindo a Legislação Nacional, o Plano Municipal de Educação de Ponta 
Grossa, instituído pela Lei nº 12.213/2015, também se propõe a“garantir a oferta de 
educação bilíngue: Libras como primeira língua e Língua Portuguesa como segunda 
língua, na modalidade escrita, aos estudantes surdos de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos e EJA, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos da 
legislação vigente.” 

Seguindo as recomendações do Plano Nacional, muitas cidades pelo Brasil já 
implantaram a Língua Brasileira de Sinais, inclusive, como disciplina curricular, nos 
diversos níveis de Ensino. O que tende a acontecer, paulatinamente, em todos os 
municípios, visto que a Lei nº 10.436/2002 reconhece a Libras como língua oficial da 
nação.  

Hoje, não há profissionais suficientes para atender a esta crescente demanda. 
Portanto, não perca esta oportunidade e venha fazer o curso de Licenciatura em 
Letras Português/ Libras da Faculdade Sant’ana . 

Inscrições para o vestibular: 23/05 a 05/07/2017 
Data do Vestibular: 07/07/2017 
Início das aulas  24/07/2017 
 
Ingresso imediato para portadores de Curso Superior .  

 
Palavra da Coordenadora: Mestre em Teoria Literária  Gisele Aparecida França 


