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Título do Projeto: Coral de Libras 

 

Tipo de Projeto:  
Projeto novo (   )                    Projeto em continuidade ( x )  Outros (   ) 

 

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias 
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Descrição Sumária do Projeto:  
 

O Centro Universitário Teresa D´ÁVILA  –UNIFATEA  há sete anos desenvolve o projeto 
Coral de Libras,  o qual tem como objetivo mostrar a língua brasileira de sinais como 
forma de comunicação aos surdos e mudos. Sendo esta um didática que emociona o 
publico pelos gestos com as mãos e  que desperta  a  importância de buscar esta 
linguagem para se obter a interação com este publico  que a cada vez mais  ocupa 
diversos  espaços na sociedade. 
O Projeto de Libras faz parte da extensão universitária, onde alunos de várias áreas de 
conhecimento participam voluntariamente, tendo como coordenador e regente o 
Professor Mestre Marcos Tupinambá.   
Sendo o único Coral de Libras da Região Metropolitana do Vale do Paraíba vem sendo 
convidado a se apresentarem  em vários espaços públicos , como festa populares da 
cidade, em eventos empresariais,  nas organizações que se dedicam aos trabalhos 
com  deficientes, em projetos sociais,  nas universidades, entre outros.    
Tem como repertório musical sempre letras que levam mensagem reflexivas e 
motivacionais para  o publico. 
  
Diante disso, coloca-se  a disposição para  contribuir nas atividades do Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, o qual em sua missão evangelizadora vem a cada ano 
atingindo  as mais variadas pessoas, entre elas, Surdo  ou Deficiente Auditivo. 
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O Coral instrumento artístico e cultural é ferramenta importante como divulgador de um 
segmento da sociedade ainda não conhecido de todos. Por seu apelo na valorização da 
musicalidade e da interpretação em formas variadas respeita tanto as relações individuais 
quanto de grupo por meio de um comprometimento de cooperação e responsabilidade com a 
apresentação. Constitui-se, portanto, em um dos caminhos de interação do UNIFATEA com a 
comunidade, ao receber seus membros e ao levar a ela valores culturais e humanos nos quais 
acredita. 

 
 

Objetivo Geral: Promover por meio da interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
um coral a fim de integrar alunos, professores, funcionários do UNIFATEA e a comunidade. 

 

Objetivos Específicos: Apresentar um evento musical e artístico em todos os eventos festivos 
e celebrações do UNIFATEA. 
Divulgar a Libras para a comunidade tanto do UNIFATEA como da cidade de Lorena 
 

 

 

Metodologia: As segundas-feiras, das 18h as 19h, acontecem aulas do coral. Estas são 

ministradas pelo professor Marco Aurélio Tupinambá (aberto para o público interno e externo) e 

o coral recebe convites para apresentações em eventos internos e externos. 

 

 

Coordenador do projeto: Prof. Marco Aurélio Tupinambá Viana Filho 
 
E-mail do coordenador: marco.tupinambá@gmail.com 
 
Alunos: alunos de todos os cursos estão convidados a fazer parte do coral, inclusive 
professores e pessoas da comunidade. 

 
 

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto: 
(  ) Ciências Agrárias e Veterinárias 
(  ) Ciências Biológicas e Fisiológicas 
( ) Ciências Humanas 
(  ) Ciências Sociais Aplicadas 
(  ) Ciências da Saúde 
(  )  Engenharias 
( x ) Linguística, Letras e Artes 

 
 

Áreas Temáticas: 
(x   ) Comunicação  
(x   ) Cultura 
( x ) Direitos Humanos e Justiça 
(  x )  Educação 
(   ) Meio Ambiente 
(   )  Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção 
(   ) Trabalho 

 



Beneficiário / Clientela:  

Equipe envolvida na execução: 

(   ) Número de docentes  

(   ) Número de graduandos bolsistas 

(   ) Número de graduandos não bolsistas 

(   ) Técnicos 

(  ) Externos 

 

Categoria do Projeto: (  ) Temporário                      ( x ) Permanente 

Período de Realização: de 19/02/2018 à 26/11/2018 

Instituições Parceiras: UNIFATEA 

 

Cronogramas:  

Conteúdo Programático do Curso:  

1- Exercícios de alongamento e relaxamento para a mão 

2- Parâmetros Estruturais de Libras 

3-Transcrição Português-Libras 

4-Escolha do repertório de musicas 

5-Ensaios  

 

Avaliação de Resultados:  

 

 

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos, 
entre outros):  

 

 

Total de Pessoas Beneficiadas:  
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