
 

 Página 1 
 

 
RELATÓRIO DE AULA – DISCIPLINA LIBRAS – PROF. ESP. DANILA NERI – MED 2º PERÍODO 2022/2 

Comemoração do dia mundial do Surdo - Café com Libras - 30/09 das 8h às 10h - Sala Invertida  

 

No dia 30 de setembro de 2022 a aula da disciplina eletiva Libras – Língua Brasileira de Sinais 

– nas FIP Guanambi aconteceu em um formato diferenciado em função da comemoração do dia 

mundial do Surdo e do Setembro Azul comemorado pela comunidade surda do Brasil.  

Foi organizado pela turma de Medicina do 2º período juntamente com a professora da 

disciplina Danila Ramos Pereira Neri, o Café com Libras com o apoio do diretor Geral Rafael Silva 

Gontijo, da Diretora Acadêmica e Coordenadora de Pesquisa Extensão Vânia Torres, do 

Coordenador de curso Dr. Alan Azevedo, da Comissão de Acessibilidade e Inclusão e da equipe de 

Marketing da instituição. A comunidade surda de Guanambi foi convidada a participar desse 

encontro por meio de um vídeo em Libras divulgado nas redes sociais e compareceram 10 

representantes da mesma. 

Para iniciar a programação, a professora Danila deu uma palvra de boas vindas a todos e 

apresentou um vídeo da comunidade surda de Guanambi produzido em homenagem ao dia do 

surdo (do qual fizeram parte a maioria dos convidados ali presentes) falando das suas lutas e 

conquistas ao longo dos séculos e da conscientização a respeito dos direitos e do potencial da 

pessoa surda. 

 Posteriormente o aluno Marcos Aurelio Silva Oliveira, líder da turma, se apresentou e 

cumprimentou os convidados em língua de sinais agradecendo por terem aceitado o convite e falou 

da importância do aprendizado da Libras para os profissionais da área de saúde, especialmente os 

médicos, para atenderem aos Surdos com mais automia para ambos sem a necessidade de 

acompanhante para interpetração. 

 Logo após, os surdos se apresentaram falando seu nome, seu sinal pessoal (nome visual de 

identificação na comunidade surda) e também a formação acadêmica – 1 deles concluinte e 2 

concluindo o curso de Pedagogia Bilíngue e uma concluindo o curso de Licenciatura em Letras Libras. 

Na oportunidade o convidado Yuri Fernandes Araújo, em nome dos demais, agradeceu o convite e 

falou um pouco da história de lutas do povo surdo e da importância de comemorar o seu dia, 

lembrando que a luta por acessibilidade continua mas, que celebram iniciativas como esse 

momento onde perceberam o interesse e compromisso da instituição e dos alunos pela inclusão 

dos surdos na sociedade. 

 Em seguida, foi o momento do ‘Batismo do sinal pessoal’ dos discentes do 2º período de 

medicina onde os surdos se espalharam entre os alunos perguntando o nome de cada um e 

observando suas características para assim criar o sinal de identificação de cada um na comunidade 

surda a partir de então. Esse contato direto entre os surdos e a turma foi bastante descontraído. 

 Seguindo a programação proposta, os alunos serviram um delicioso lanche para todos e 

realizaram algumas brincadeiras em Libras como "Telefone sem fio" (adaptado) e um Bingo muito 

divertido com várias premiações.  

 Após o momento lúdico, a professora Danila parabenizou e agradeceu a todos pela 

organização e participação no evento convidando para fazerem uma foto coletiva de registro da 

programação que seria finalizada com apenas 2 alunos guiando os surdos em um Tour pela 

instituição. Assim sendo, o aluno Renato Cardoso de Queiroz, em nome da turma, fez a palavra de 
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encerramento em Libras agradecendo aos surdos pela presença, dizendo que foi um prazer 

conhecê-los e parabenizando-os pelo dia mundial do Surdo.  

Nesse momento a  Diretora Acadêmica Prof. Vânia Torres também agradeceu a presença dos 

convidados manifestando a alegria de poder recebê-los na instituição, convidando-os a retornarem 

sempre que possível e oferecendo a eles um mimo especial em nome das Fip Guanambi que foi 

entregue por alguns alunos e os deixou ainda mais alegres e gratos com a recepção e acolhimento 

tão calorosos.  Por fim realizou-se um Tour pela instituição conhecendo salas de aula, de tutoria e 

de reuniões, laboratórios, cantina, auditório, biblioteca e área de atendimento administrativo.  

Foi uma manhã de muito aprendizado para todos. Os alunos relataram que foi uma 

experiência enriquecedora e também de despertamento para eles com relação ao aprendizado da 

Libras e sua importância para uma comunicação efetiva com os surdos e a promoção da 

acessibilidade e inclusão dos mesmos na sociedade. Os surdos presentes ficaram agradecidos e 

encantados com a recepção dos alunos, bem como com organização da instituição e com os 

materiais que puderam conhecer de perto nos laboratórios.  

O Café com Libras foi uma aula-evento programada com o objetivo de proporcionar aos 

alunos da disciplina Libras um contato direto com pessoas surdas usuárias da língua de sinais e de 

promover uma interação entre eles para vivenciarem na prática os conteúdos abordados em sala 

de aula. Tivemos êxito em todos os sentidos e esperamos dar continuidade à essa proposta de aula 

também nos próximos semestres. 

 

Danila Neri 
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Cartaz de divulgação do evento

 
 

  

Renato  
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Vídeo em Homenagem ao Dia Nacional dos Surdos – Comunidade surda de Guanambi 

https://www.youtube.com/watch?v=EKZ-BOLKQwk&t=11s 

 
 

 

 

Professora Danila e o grupo de Surdos 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EKZ-BOLKQwk&t=11s
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Aluno Marcos Aurelio Silva Oliveira (líder da turma) Convidado Yuri Fernandes Araújo 

   
 

 

 

“Batismo do Sinal Pessoal” 
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Bingo em libras 

 
 

 

Encerramento com a fala da Diretora Acadêmica Vânia Torres 
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Alunos e Convidados 

 

 


