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Resumo
Libras ao Alcance de Todos é um projeto de extensão do IFFluminense Campus Campos Centro que
busca disseminar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma forma de comunicação e
expressão, e proporcionar o conhecimento sobre a cultura surda e educação de surdos com o intuito de
minimizar as barreiras da comunicação no âmbito educacional e social em que se encontra a pessoa
surda, por meio do desenvolvimento prático que legítima a identidade surda. A metodologia de execução
do projeto é desenvolvida em atividades de capacitação e ensino por meio de palestras, orientações,
minicursos e cursos, através de algumas ações, a primeira ação visa à capacitação dos profissionais
técnicos administrativos e terceirizados desse campus para o acolhimento à pessoa surda; a segunda
ação é capacitação de professores da rede pública de ensino para o atendimento ao aluno surdo ou com
deficiência auditiva; a outra ação corresponde ao ensino da Libras para a comunidade interna e externa
por meio de curso de formação continua. O resultado do projeto é parcial, pois as ações são
desenvolvidas anualmente. Porém, percebe-se o interesse unanime pelo conhecimento da língua e a
utilização dela em diversas áreas de atuação dos cursistas. Espera-se que os servidores administrativos
e terceirizados do IFFluminense Campus Campos Centro utilizem a língua de sinais no dia a dia , sendo
capazes de desenvolver e colocar em prática o que foi aprendido no curso e os professores das redes
de ensino com a capacitação desenvolvam o conhecimento adquirido no decorrer do curso, se tornando
um colaborador do processo de ensino e aprendizagem do surdo. E por fim, se tem o Instituto como
promotor e defensor dos direitos humanos e da inclusão social do surdo, conforme as legislações
vigentes.
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