
 

 

2º Workshop Saúde em LIBRAS Petrolina 
Programação 14 de Novembro  

18:00- 18:40- Sentindo na Pele 

19:00 as 21:00  

- Cerimonial de Abertura 

- Boas Vindas – Profa. Dra. Karla Daniele Luz 

- Conferência de Abertura: Saúde em LIBRAS: o que podemos dizer? O que podemos fazer? 

Luciana Ruiz (Psicóloga/RJ) 

 

Programação 15 Novembro 

Das 08:00 às 09:30 – Roda de conversa: Perspectivas de atendimento em saúde a pessoa 

surda. Integrantes: Profa. Dra. Karla Daniele Luz (Coordenação de Políticas de Educação 

Inclusiva/PROEN), Profa. Dra. Bárbara Eleonora Cabral (Pró-Saúde/Psicologia), Prof. Marcos de 

Moraes Santos (Prof. Univasf São Raimundo Nonato), Prof. Antonio Cardoso (Professor da 

UFPE), Helayne Cardoso (Professora substituta Univasf) e Leria Lorennah Muricy (Enfermeira). 

 

Das 10:00 às 12:00 – Rodas de diálogo com pessoas surdas  

1 – Medicina e Pessoa Surda 

2 – Enfermagem e Pessoa Surda 

3 – Psicologia e Pessoa Surda 

4 – Ciências Farmacêuticas e Pessoa Surda 

5 – Educação Física e Pessoa Surda 

6 – Sociedade e Pessoa Surda 

 

Dinâmica: os participantes serão divididos em cinco grupos, cada um com um tema específico. 

Os mesmos deverão formar rodas de conversa para discutirem os temas propostos. Cada roda 

de conversa terá um grupo de condutores formado por pessoas surdas, intérprete de LIBRAS e 

estudante da área específica a ser abordada; as discussões serão pautadas nas atuais políticas 

públicas de saúde, nas especificidades de cada área, no relato de experiências em saúde 

vividos pelos representantes da comunidade surda.  

 

 

Das 14:00 às 18:00 – Vivenciado e aprendendo sobre Saúde em LIBRAS 

 

- TEATRO o atendimento em saúde à pessoa surda. Nesse momento serão realizadas com os 

participantes, breves situações que simulem o atendimento à pessoa surda: o surdo na 

urgência médica, o surdo na avaliação psicológica, o surdo e sua relação com os fármacos, 

atividades físicas e pessoa surda. 

- OFICINA Princípios Básicos da LIBRAS voltada para a saúde. Termos técnicos das áreas de 

saúde e seus respectivos sinais em LIBRAS. 

Obs.: Tanto o teatro quanto a oficina serão conduzidos pela Associação de Surdos de 

Petrolina, tendo o apoio de estudantes que já possuem conhecimento básico em LIBRAS. 


