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Disciplina de LIBRAS – Turma de Pedagogia 0718 - Tururu 

“Primeiro de tudo quero agradecer ao professor por ter a imensa 

dedicação e paciência com todos nós da turma 0718, e essa disciplina foi 

de total importância para mim, pois ao conhecer a disciplina eu me 

dediquei ao máximo. O que eu tenho a fazer é agradecer sinceramente 

por tudo que você nos ensinou e vou procurar evoluir mais ainda, pois foi a 

disciplina que mais me surpreendeu e foi rica e prazerosa. Meu muito 

obrigado.” (Lorena Mendonça) 

“Essa disciplina veio carregada de informações sobre uma comunidade 

que quer mostrar a todos que eles existem, que eles podem fazer a 

diferença dentro da sociedade, a metodologia do professor foi o suficiente 

para nos transmitir com clareza e perfeição o seu ensino priorizando 

sempre o assunto e colocando-nos em prática, para avaliar-nos.” 

(Rosianne de Sousa)  

“As aulas de LIBRAS foram muito importante para mim, pois me ajudou a 

entender a língua de sinais. A maneira que o professor Paulo repassou seus 

conteúdos de forma tão simples que nos fez desenvolver movimentos da 

língua de sinais (LIBRAS). E a metodologia do ensino que o professor Paulo 

utilizou tornou as aulas participativas, interativas e divertidas.”  

(Renata Moreira) 

“A metodologia utilizada pelo professor Paulo Henrique no decorrer da 

disciplina do curso de pedagogia foi bastante significativa, deixou em mim 

um novo jeito de enxergar o mundo e as pessoas, a diversidade humana e 

inclusão social.” (Neidian Andrade) 

 

“A cada sábado de escrevia mais um capítulo destas aulas, que 

particularmente dizendo foram inesquecíveis. Pois além de conhecer a a 

disciplina em si, tivemos a oportunidade de tirar dúvidas a respeito, e ver 

quão grande a importância destes profissionais (intérpretes e tradutores) 

que lutam contra as adversidades sociais e políticas por uma sociedade 

mais justa. Parabenizo o belo trabalho do professor que ao meu ver foi 

excepcional em todas as aulas que ocorreram, ele utilizou um método 

coerentemente dinâmico que nos encantou.” (Cristina S. C. Duarte) 

 


