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De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas 
as inscrições para o Curso "Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Nível básico", conforme abaixo especificado: 

 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, servidoras e servidores do TJMG. 

 
2. OBJETIVO: Ao final desta ação educacional, os participantes deverão apresentar fluência em datilologia e se comunicar 

em Libras a respeito de termos e expressões mais utilizadas no cotidiano de trabalho, especialmente no atendimento ao 
público. 
 
3. AUTORIA DO CONTEÚDO, FORMAÇÃO DO CURSO E TUTORIA:  

• Carlos José Nunes Sayão: Servidor do TJMG (Tutor); 
• Francer Moreira D'Almeida: Servidor do TJMG (Conteudista e Formador);  
• Manuella Maia Freitas: Servidora do TJMG (Tutora); 
• Rogério Soares Guida: Servidor do TJMG (Tutor); 
• Rosely Lucas de Oliveira: Mestre de Educação na UFOP e Professora na Universidade de São João Del-Rei (Conteudista, 
Tutora e Formadora); 
• Rosane Lucas de Oliveira: Servidora pública do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG (Tutora e Formadora). 

4. MODALIDADE: a distância, com aulas ao vivo e tutoria.  

 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade 1 - Introdução ao aprendizado da Libras: 

• Alfabeto manual; 
• Saudações e cumprimentos; 
• Pronomes: pessoais, interrogativos, negativos, demonstrativos e possessivos.  
 
Unidade 2 - Parâmetros linguísticos:  

• Configuração de mãos; 
• Pontos de articulação (em que lugar é feito cada sinal);  
• Movimentação e localização (referência de lugar); 
• Classificadores (Formas e Descritivos); 
• Praticar os sinais: família e profissão. 

Unidade 3 - Libras em contexto e gramática aplicada:  

• Numerais: Cardinais, Quantidades, Ordinais e Monetários; 
• Adjetivos; 
• Advérbios de tempo: passado, futuro e presente; 
• Tipo de Verbos: verbos direcionais e verbos não direcionais. 
 
Módulo 4 - Vocabulário e ênfase nos diálogos:  

• Objetos; 
• Ambiente de trabalho e caso;  
• Meio de comunicação e redes sociais; 
• Tipos de verbos; 
• Intensificação dos diálogos com os tópicos acima expostos; 
• Contextualizar Libras no atendimento ao público no TJMG. 

6.  PERÍODO DO CURSO: 29 de junho a 28 de julho de 2022. 



 
7. HORÁRIO:  

Unidade 1:1ª Aula síncrona: 7/7/2022, das 9 às 12h15; 
Unidade 2: 2ª Aula síncrona: 14/7/2022, das 9 às 12h15; 
Unidade 3: 3ª Aula síncrona: 21/7/2022, das 9 às 12h15;  
Unidade 4: 4ª Aula síncrona: 28/7/2022, das 9 às 12h15.  
 
8.  CARGA HORÁRIA: 35 horas  

 
9.  NÚMERO DE VAGAS: 100  

 
10. DAS INSCRIÇÕES: 

10.1. No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 13 de junho de 2022 até as 23h55 do dia 26 de junho de 2022, por meio do 
formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1913. 
10.2. Em seguida, preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o 
pedido de inscrição”; 
10.3. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pela(o) candidata(o), como forma de lembrete; 

10.4. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos nos itens 1 e 9 deste edital; 
10.5. A(O) participante inscrita(o) no curso automaticamente autoriza o uso de sua imagem e voz para a utilização nas 
ações da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, podendo ser compartilhada, a seu critério, com outras 
instituições públicas ou disponibiliza no canal do YouTube da EJEF; 
10.6. As inscrições validadas poderão ser consultadas no http://www.siga.tjmg.jus.br, por meio do ícone “Painel do 
Estudante”, a partir das 12h do dia 27 de junho de 2022. 
10.7. Serão excluídas: 
10.7.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
10.7.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste  Edital. 

 

11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS: 

11.1. Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
11.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps; 
11.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo da(o) aluna(o) e 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
11.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 
Media Player instalados e atualizados; 

11.5. A ferramenta utilizada é a CISCO WEBEX. Para tanto, não é necessário ter o aplicativo instalado no computador. A(o) 

estudante deverá clicar no link do curso e abrir o CISCO WEBEX no navegador; 

11.6. Para participação nas aulas síncronas, recomenda-se a utilização de fone de ouvido. 

 
12. ACESSO AO CURSO: 

12.1.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
12.2. Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
12.3. Clicar no curso pretendido e digitar seu login (os 11 algarismos do CPF) e sua senha, tais como definidos na ocasião 
do preenchimento do formulário de inscrição. 
 
13. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: Os participantes são aprovados e certificados no curso se obtiverem o mínimo de 

70% de aproveitamento nas atividades. 
 
14. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso, a(o) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, 

carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre 
outros. 
 
15. PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: Caso o curso tenha materiais disponíveis em formato 

de textos, a(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o período em que o curso estiver disponível. Uma 
vez fechado o ambiente virtual, o acesso aos conteúdos não estará mais acessível. 
 
16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas 

para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e 
distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
17. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 

comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php, ou por 
meio e-mail cofor29@tjmg.jus.br, até o último dia de inscrição estabelecido no item 10.1, para viabilizar a substituição dos 
desistentes, seguindo-se a ordem de inscrição, observado o público-alvo descrito no item 1 deste aviso. 
 

18. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$22.975,77 que abrange o pagamento de honorários aos docentes. 

 

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1913
http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php
mailto:cofor29@tjmg.jus.br


19. ORIGEM: Dotação orçamentária do TJMG. 

 
 
20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
20.1. Todas as informações relativas a esta ação, serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. O TJMG não se responsabiliza por e-mails 

retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, incorreto, desabilitado, 
mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
20.2. Outros esclarecimentos: GEFOR/COFOR II - Coordenação de Formação II, por meio do ícone “Fale Conosco” do 
endereço www.siga.tjmg.jus.br, pelo e-mail cofor29@tjmg.jus.br ou telefones: (31) 3247-8964 / 3247-8414 / 3247-8445. 
20.3. Edital publicado originalmente em 09 de junho de 2022. 
 
 


