
Data da 

Capacitação
Municípios

Dias de ministração 

por tema
Temas

10 e 11 de outubro 

(tarde/manhã/tarde)
Surdos com Outros Comprometimentos

09 a 11 de 

outubro

Manaus/AM

09 e 10 de outubro 

(manhã/tarde/manhã)
Produção de materiais pedagógicos para surdos

10 e 11 de outubro 

(tarde/manhã/tarde)
Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa para Surdos

Rio Branco/AC

09 e 10 de outubro 

(manhã/tarde/manhã)
Educação Bilíngue para Surdos: concepções  e implicações práticas

Campo 

Grande/MS

04 e 05 de setembro  

(manhã/tarde/manhã)
A Atuação dos Tradutores Intérpretes de Libras

05 e 06 de setembro  

(tarde/manhã/tarde)
Avaliação: Recursos de Avaliação

11 e 12 de junho 

(manhã/tarde/manhã)
Educação bilíngue para surdos: concepções e implicações práticas

12 e 13 de junho 

(tarde/manhã/tarde)
Métodos e Critérios de Avaliação na Educação de surdos

04 a 06 de 

setembro

Itapecuru 

Mirim/MA

04 e 05 de setembro 

(manhã/tarde/manhã)
Elaboração de material didático para o ensino de língua portuguesa como segunda língua

05 e 06 de setembro 

(tarde/manhã/tarde)
Métodos e Critérios de Avaliação na Educação de surdos

Educação bilíngue para surdos: concepções e implicações práticas

09 e 10 de maio 

(tarde/manhã/tarde)
Letramento de surdos na educação básica

11 a 13 de 

junho

Porto Alegre/RS

11 e 12 de junho 

(manhã/tarde/manhã)
Produção de materiais pedagógicos para surdos

12 e 13 de junho 

(tarde/manhã/tarde)
Acessibilidade: conceitos, legislações e práticas relacionadas aos surdos

Mossoró/RN

Indicação de Profissionais para ministrar capacitação do PRONACEBS - 2018
Temáticas desenvolvidas em 12h cada para profissionais de educação do município sede e região circunvizinha

08 a 10 de 

maio

Cabo Frio/RJ

08 e 09 de maio 

(manhã/tarde/manhã)
Língua Portuguesa como segunda língua para surdos no EF (2º segm.) e EM

09 e 10 de maio 

(tarde/manhã/tarde)
Elaboração de material didático para o ensino de língua portuguesa como segunda língua

Macaé/RJ

08 e 09 de maio 

(manhã/tarde/manhã)



Ordem de 

preferência
Temas

 1º opção

 2º opção

 3º opção

Ordem de 

preferência
Temas

 1º opção

 2º opção

 3º opção

Ordem de 

preferência
Temas

 1º opção

 2º opção

 3º opção

Ordem de 

preferência
Temas

 1º opção

 2º opção

 3º opção

08, 09 e 10 de maio

Datas Disponíveis

Datas Disponíveis

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

11, 12 e 13 de junho

08, 09 e 10 de maio

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

11, 12 e 13 de junho

08, 09 e 10 de maio

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

11, 12 e 13 de junho

08, 09 e 10 de maio

Datas Disponíveis

Produção de materiais pedagógicos para surdos / acessibilidade: conceitos, legislações e 

práticas relacionadas aos surdos

Macaé - 3º colocado

Educação bilíngue para surdos: concepções e implicações práticas / Letramento de surdos 

na educação básica

Mossoró - 4º colocado

Educação bilíngue para surdos: concepções e implicações práticas / Métodos e Critérios 

de Avaliação na Educação de surdos

Datas Disponíveis 

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

11, 12 e 13 de junho

Cabo Frio - 1º colocado

Língua portuguesa como segunda língua para surdos no EF (2º segm.) e EM / Elaboração 

de material didático para o ensino de língua portuguesa como segunda língua

Porto Alegre - 2º colocado



Ordem de 

preferência
Temas

 3º opção

 2º opção

 1º opção

Ordem de 

preferência
Temas

2

1

Ordem de 

preferência
Temas

1

2

Ordem de 

preferência
Temas

2

1

Datas Disponíveis

Datas Disponíveis

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

Datas Disponíveis 

Datas Disponíveis

09, 10 e 11 de outubro

04, 05 e 06 de setembro

11, 12 e 13 de junho

08, 09 e 10 de maio

Educação Bilíngue para Surdos: concepções  e implicações práticas/Surdos com Outros 

Comprometimentos

Elaboração de material didático para o ensino de língua portuguesa como segunda 

língua/Métodos e Critérios de Avaliação na Educação de surdos

Manaus/AM - 6º colocado

Produção de materiais pedagógicos para surdos/Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa para Surdos

Campo Grande/MS - 7º colocado

A Atuação dos Tradutores Intérpretes de Libras/Avaliação: Recursos de Avaliação

Rio Branco/AC - 8º colocado

Itapecuru Mirim - 5º colocado


