
 
NAIA - NOTA SOBRE O EDITAL Nº 2/2020 

 

A coordenação do Programa de Extensão: “Atuação do Naia/Unifesspa em 

políticas de inclusão educacional e acessibilidade de pessoas com deficiência 

via práticas extensionistas no Sudeste Paraense”, assim como o Departamento 

de Formação Inclusiva do NAIA e a equipe de Tradução e Interpretação de Libras 

do NAIA informam, aos discentes matriculados nos Cursos de Extensão Básico 

e Avançado, as novas diretrizes de funcionamento dos cursos e normativas para 

participação, considerando a suspensão das atividades presenciais nos espaços 

da Unifesspa, causada pela pandemia que assola o mundo: COVID-19, fica 

vedada a continuidade da modalidade presencial do curso e como alternativa, 

apresentamos a versão do curso em modalidade a distância.  

 

1. DO FUNCIONAMENTO DAS AULAS 

 

1.1 As aulas do Curso de Extensão Básico de Libras ocorrerão via Hangout 

Meet, nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 16h às 18h; 

1.2 As aulas do Curso de Extensão Avançado de Libras ocorrerão via 

Whatsapp, terças-feiras e quartas-feiras, das 19h às 21h; 

1.3 As aulas ocorridas em Hangout Meet serão gravadas e disponibilizadas 

em drive compartilhado estritamente para fins de estudo dos cursistas não 

podendo ser compartilhada em nenhum tipo de rede social; 

1.4 As aulas gravadas serão para acompanhar conteúdos perdidos, porém, 

para ter frequência, é necessário acompanhar as aulas em tempo real, na 

plataforma em que a mesma ocorrer e participar das atividades propostas; 

1.5 É necessário, ao final do curso, ter a frequência mínima de 75%; 

1.6 Os discentes são responsáveis por acompanhar as informações 

divulgadas pela docente e pela coordenação do curso pelos canais como e-mail, 

grupo de Whatsapp e no site da Unifesspa, quando for o caso.  

 

2. DA CONFIRMAÇÃO DE CONTINUIDADE DO CURSISTA 



 
 

2.1 Os discentes que desejam continuar o Curso de Extensão Básico/ 

Avançado devem, até 26 de abril de 2020, enviar Termo de Ciência e 

Concordância (Anexo 1); 

2.2 Os discentes que virem impossibilidade em continuar o Curso de 

Extensão Básico/Avançado na modalidade a distância, deverão preencher 

Termo de Desistência (Anexo 2) e enviá-lo até 26 de abril de 2020; 

2.3 Os discentes que enviarem Termo de Desistência receberão certificado 

de “Noções Básicas/Avançadas de Libras”, com carga horária de 16 horas; 

2.4 Os discentes que enviarem Termo de Desistência terão vaga garantida no 

próximo curso de Libras Básico/Avançado que venha ser ofertado futuramente 

pelo programa de extensão; 

2.5 Os discentes que não enviarem nenhum dos termos terá sua participação 

cancelada na vaga do curso; 

2.6 Os termos devem ser enviados para librasnaia@gmail.com.  

 

Marabá, 22 de abril de 2020. 

 

 

Professora responsável pelo curso  

Carla Andreza Correa Reuter – NAIA 

 

Coordenadora do Programa de Extensão 

Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo 

  

mailto:librasnaia@gmail.com


 
ANEXO 1 - TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Eu, ____________________________________________________, 

Matrícula/CPF ____________________________________, aluno do 

__________________________________________, declaro ter ciência das 

novas normas de funcionamento e de como deverá ocorrer minha participação 

no curso, considerando a suspensão das atividades presenciais nos espaços da 

Unifesspa, causada pela pandemia de COVID-19. Neste sentido, concordo com 

as novas normas e, por meio deste termo, comprometo-me a acompanhar todas 

as informações referentes ao curso, fornecidas pela docente responsável e/ou 

pela coordenação do curso, seja esta informação fornecida por Whatsapp e/ou 

por e-mail. Comprometo-me também a participar das aulas on-line, tendo, ao 

final do curso, pelo menos, 75% de frequência. 

 

Marabá, _____ de abril de 2020 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Discente 

  



 
ANEXO 2 - TERMO DE DESISTÊNCIA 

Eu, ____________________________________________________, 

Matrícula/CPF ____________________________________, aluno do 

__________________________________________, declaro desistência de 

cursá-lo, em função das novas normas de funcionamento e para participação 

como cursista, considerando a suspensão das atividades presenciais nos 

espaços da Unifesspa, causada pela pandemia de COVID-19. Neste sentido, 

tenho ciência e concordo em receber apenas o certificado de “Noções Básicas 

de Libras”, com carga horária de 16 horas. Tenho ciência também de que terei 

direito a vaga na próxima oferta de turma para Curso de Extensão de Libras 

apenas se, de fato, houver esta oferta e com dias e horários a serem definidos 

em divulgação futura pela coordenação do programa de extensão.  

 

Marabá, _____ de abril de 2020 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Discente 

 


