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Curso de Libras a distância e gratuito é ofertado pelo IFRS 
26 de julho de 2019 

Foi disponibilizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), novo curso 

de extensão a distância sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

No total, são mais de 60 opções de cursos gratuitos, online, abertos a qualquer 
interessado (não é necessário ser aluno do IFRS), nas áreas de geral, ambiente e 

saúde, idiomas, informática, produção alimentícia, turismo e hospitalidade e o Pré-IFRS 
(voltado aos que querem se preparar para o processo seletivo de ingresso nos cursos 
técnicos e superiores do IFRS). 

Os cursos têm flexibilidade de horário e geram certificado aos aprovados. Os interessados 
podem se inscrever e já iniciar as aulas. As inscrições estão abertas até dezembro de 
2019. 

Existem outros cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) com inscrições 
abertas. As cargas-horárias vão de 4 a 90 horas. É permitido realizar mais de um curso 
simultaneamente. 

Sobre as inscrições 
As inscrições para os cursos EaD do IFRS são gratuitas e feitas pelo próprio estudante 

diretamente no ambiente virtual. Para se inscrever é preciso ter CPF próprio e conta de e-
mail. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos mínimos para se inscrever. 

Sobre o certificado 
O certificado é emitido digitalmente pelo próprio estudante quando aprovado no curso. 

Saiba mais: 
Todas as opções e mais informações estão disponíveis no Moodle 

PDI: A Educação a Distância no IFRS está contemplada no Plano de Desenvolvimento 
Institucional do IFRS, no Capítulo 10. 

 

 

 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://moodle.ifrs.edu.br/
https://moodle.ifrs.edu.br/
https://ifrs.edu.br/pdi-2019-2023/
https://ifrs.edu.br/pdi-2019-2023/


>> Conheça o curso 

Libras: Compreensão básica 

Descrição do Curso:  Introdução ao estudo da Libras; Datilologia e números; 
Saudações e calendário; Pronomes e pessoas; Casa e objetos; Cores e alimentos; 
Roupas, ambiente educacional e lugares; Verbos; e Classificadores e derivação. 

Inscrições: até 31/12/2019 
Conclusão do curso e obtenção do certificado: até 31/01/2020 

Prazo mínimo para obtenção do certificado: 13 dias 
Carga-horária: 90 horas 

Público-alvo: pessoas interessadas em compreender o básico de libras. 
Requisitos: compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir computador com 

recursos de vídeo, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF. 
Módulos: 09 

Metodologia: sem tutoria 
Instituição: IFRS 

Área: Línguas 
Nível: Básico 
Idioma: Português 

>> Todas as opções e mais informações estão disponíveis no site da Coordenação de 
Educação a Distância do IFRS: ead.ifrs.edu.br. 

Fonte: https://ifrs.edu.br/curso-de-libras-a-distancia-e-gratuito-e-ofertado-pelo-ifrs/ 

 

https://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/

