
Appai – Benefício de Educação Continuada 

REGULAMENTO INTERNO DO CURSO INTERMEDIÁRIO DE LIBRAS 2019 

Leia com atenção antes de confirmar sua inscrição/matrícula 

  
1. A participação direta ou indireta em qualquer evento promovido pela Appai ou por seus 

associados (como eventos da Educação Continuada, por exemplo), seja de filiado ou de 
quaisquer outras pessoas, pressupõe, necessariamente, a concordância expressa, explícita, 
inequívoca, consciente, voluntária e irretratável de que a imagem própria possa ser aproveitada 
nas eventuais divulgações das concernentes atividades, seja em mídia escrita, falada, eletrônica 
ou de informática que exista ou que venha a existir, sem prazo determinado, salvo se o 
participante se manifestar formalmente contrário à exposição de sua imagem. 

2. Do objeto: realização do Curso Intermediário de Libras em Contexto Presencial. 

3. Poderão participar prioritariamente do curso os Associados Colaboradores. 

 3.1- Pré-requisito de Inscrição:  

-  Alunos que concluíram o nível Básico na APPAI ou em outra instituição mediante comprovação e 
que realizem prova de nivelamento (teórica e prática) para verificação dos conteúdos básicos. A 
prova será agendada pela APPAI com os alunos. O ITILS enviará um instrutor para realizar a 
avaliação. 
 

- Alunos que já fizeram o curso completo até o ano de 2018 não poderão se inscrever para este 
curso. Caso isso aconteça as solicitações de inscrições serão desconsideradas; 

4. O curso completo terá carga horária de 60h. 
  

5. O curso será realizado na Appai, no Auditório Francisco de Pinho Costa, localizado na Rua 
Senador Dantas, 117, sobreloja 218 – Centro/RJ. 

  
6. As pré-inscrições (fila de espera) serão feitas pela internet e serão efetivadas de acordo com 

o número de vagas disponibilizadas. 
  
6.1. Se a inscrição for efetivada, o associado será avisado através de um e-mail e terá que 

confirmar sua participação no curso, respondendo a este e-mail, de acordo com as orientações 
que irão no corpo do texto. 

 
7. Calendários previstos, podendo ter alteração em caso de necessidade:  
Turma de sábado:  

Prova de nivelamento: dia 21 de setembro de 2019; no horário das 8h30 às 12h30  

Início: dia 28 de setembro de 2019, no horário das 8h30 às 12h30; 

Término do curso: dia 21 de março de 2020 – considerando que em janeiro não haverá aula e 

fevereiro tem o Carnaval. 

 
Turma da quarta-feira: 
 

Prova de nivelamento: dia 04 de setembro de 2019; no horário das 8h30 às 12h30  

Início: dia 11 de setembro de 2019, no horário das 8h30 às 12h45; 

Término do curso: dia 18 de dezembro de 2019. 

 
Em casos de adiamento do início do curso, as inscrições confirmadas serão preservadas para a 
nova data agendada para realização do evento. 

  
8. O preenchimento das vagas, em caso de desistência, obedecerá a ordem de inscrição e, em 

seguida, de pré-inscrição na fila de espera dos Associados Colaboradores em primeiro lugar, 
seguidos pelos Beneficiários. 

  
9. Os alunos que quiserem adquirir o livro pedagógico sugerido deverão solicitar diretamente à 

Itils. 



  
10. O participante que desistir do curso não terá oportunidade de inscrever-se para uma nova 

turma deste curso ou prosseguir nos módulos subsequentes, por um período de 12 meses, a 
contar da data de finalização da turma em que estava inscrito.  
 

11.  Em caso de desistência o Associado participante terá que assumir integralmente o custo do 
curso até a data em que participou, exceto se tiver justificativa de doença ou de trabalho, com 
apresentação de atestado médico e/ou da instituição de trabalho e mediante análise da 
coordenação da Appai. 

  
12. O participante receberá certificado ao final do curso se tiver sido aprovado com a média denota 

6,0 e tiver 75% de presença em cada módulo. Caso o aluno atinja, em qualquer momento do 
curso, um percentual maior do que 25% de faltas estará reprovado automaticamente 

  
13. As faltas só não serão computadas somente com apresentação de atestado médico e/ou da 

instituição de trabalho, mediante análise da coordenação da Itils. O aluno não terá direito de 
compensar suas ausências. 

  
   

14. O instrutor poderá ser substituído, em casos de excepcional necessidade, em qualquer 
momento por determinação da coordenação do curso. 
 

15. A coordenação se reserva no direito de estipular ponto facultativo em datas próximas a 
feriados, quando considerar conveniente; estipular aulas extras, em caso de necessidade para 
completar a carga horária do curso, dentro do dia da semana em que o curso ocorre ou em um 
outro dia da semana.  
 

16. Só serão mantidas turmas com 30 (trinta), ou mais alunos, caso contrário, serão agregados em 
outra turma.  
 

17. De acordo com a Lei Municipal é expressamente proibido fumar em sala de aula, também, o uso 
de celulares e/ou similares.  
 

18. Será proibido o uso da segunda língua, português (oral), durante as aulas para que os 
instrutores estejam cientes da conversa. 

  
19. Serão realizadas avaliações ao longo de cada módulo onde sua média será de 6,0 para 

aprovação. 
  

20. Serão realizados 3 tipos de avaliação: conhecimento teórico, entendimento linguístico e 
produção em Libras. 

  
21. Tarefas e trabalhos quando não forem entregues no dia marcado pelo instrutor, serão 

desconsiderados como pontuação. Só serão aceitos caso seja apresentado atestado médico 
como justificativa da falta. 

  
22. Os sinais (com licença, por favor, obrigado, bom dia) devem fazer parte do dia a dia de todos 

no curso de Libras. 
  

23. Todo aluno que tenha faltado a alguma das avaliações, por qualquer motivo, terá o direito a 
requerer nova avaliação. A aplicação da prova ficará a critério de cada instrutor, porém o 
conteúdo deverá ser o mesmo que foi cobrado na avaliação a qual ele perdeu. O pedido de 
segunda chamada deverá ser feito pelo aluno através de requerimento e pagamento da taxa de 
R$ 15,00 (quinze reais), por prova, à Itils. 

  
24. Não serão fornecidos resultados e notas por telefone. 

  
25. Por determinação da Coordenação da Itils, ao término do curso haverá um exame final que é a 

condição para a emissão do certificado de conclusão do curso. 
  
26. Caberá ao ITILS em parceria com a APILRJ, fornecer uma declaração, em caso de solicitação do 

participante, que o mesmo está realizando o curso de Libras na APPAI, que disponibiliza o local 
para a realização do curso. Na declaração deverá ser especificado o módulo em que o aluno 



está, dia da semana e horário em que o curso ocorre. O prazo para entrega da declaração são 
10 dias.  

  
27. Aofinal do curso será emitido pelo Itils, em parceria com a Apilrj, o certificado com carga 

horária de 60h do Curso Básico de Libras, que se compromete a confeccioná-los, com apoio e 
aprovação textual da Appai, aos cursistas aprovados que obtiverem frequência mínima de 75% 
e nota 6,0.  
 

28. Não é permitido acompanhantes nas aulas, inclusive crianças.  
 

29. Não é permitido que os alunos utilizem o espaço de aula da Appai para realizarem lanches 
coletivos. Cada aluno pode trazer, individualmente, seu próprio lanche.  
 

30. Certificado: Ao final do curso será emitido pelo ITILS em parceria coma APILRJ o certificado 
com carga horária de 60 horas do Curso Intermediário de Libras, aos cursistas aprovados que 
obtiveram frequência mínima de 75% e nota6,0.  
 

31. A Appai se reserva o direito de poder, a qualquer momento, cancelar um evento ou adiar sua 
realização caso o preenchimento de vagas não atinja o número mínimo previsto de inscrições 
ou por qualquer outra eventualidade que impeça a realização de um evento agendado. Nestes 
casos, com exceções de imprevistos no dia do evento, os interessados inscritos serão avisados 
por e-mail e/ou telefone no prazo de até um dia antes da data marcada do evento.  
 
OBS.: Os casos omissos deverão ser comunicados à coordenação do curso. 

  

 


