
Depoimentos 

“Analisando o curso de LIBRAS, cheguei à conclusão de que o mesmo foi 

muito enriquecedor e contribuiu de forma significativa para a comunicação 

com as pessoas surdas. O professor Paulo Henrique Soares foi bastante 

expressivo, dinâmico e demonstrou seguranças e habilidades no que faz, 

que é o domínio de nos repassar os conhecimentos durante toda a jornada 

de seu trabalho. Quanto a metodologia adotada, foi excelente, muito 

dinâmica, inovadora, pois muito facilitou o aprendizado sobre a língua 

brasileira de sinais”. Jânia Lira – aluna do curso  

“Quanto ao curso, esse me serviu como „abrir de uma janela‟ para a 

realidade das pessoas com surdez. O professor, esse superdotado de 

conhecimentos e de uma metodologia extraordinária, pois em vinte horas 

conseguiu repassar conteúdos e métodos que nos auxiliarão muito na nossa 

profissão. Só tenho elogios a tecer quanto ao curso, ao professor e 

principalmente a sua metodologia. Lamento a carga horária „pequena‟, é 

como roubar doce de criança. Parabéns, professor!” Ana – aluna do curso.  

“Sobre o curso: excelente, muito rico em aprendizado, o tempo é pouco, 

mas muito bem aproveitado. Sobre o professor: responsável pela excelência 

do curso. Muito capacitado, excelente profissional, passa com perfeição seu 

aprendizado. Sobre metodologia: como todo o contexto não podia ser 

diferente. Excelente, dinâmica, muito criativa. O dia passa com prazer e 

temos só mais vontade de aprender.” Arine Silva – aluna do curso. 

 “Tivemos a oportunidade de viver a experiência com você que é muito bem 

preparado e dedicado, com aulas dinâmicas e bem proveitosas, aulas essas 

que não se tornaram cansativas e monótonas e sim divertidas e de grande 

aprendizado. Muito feliz em conhecê-lo e que possamos ter algum dia, 

outras oportunidade como essa.” Márcia Mesquita – aluna do curso. 

“Sobre o curso: excelente. Aprendi muito em poucas horas. Sobre o 

professor: Tem bastante propriedade e segurança no que está ensinando 

para os seus alunos. Sobre metodologia: Ótima. Todos os conteúdos que 

foram planejados foram executados com excelência.” Aurinélia Silva – aluna 

do curso. 


