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Introdução: Com o advento de novas políticas inclusivas e acessibilidade, tem sido,
cada vez mais frequente, a entrada de alunos Surdos ou Deficientes auditivos nos
cursos de graduação. Embora seja concedida por lei a presença de um tradutor
intérprete nos ambientes educacionais frequentados por estes alunos, eles ainda
enfrentam diversas barreiras nas questões de aprendizagem a começar pelo fato de não
compartilharem de uma língua majoritária de canal oral auditivo, no caso do Brasil, a
Língua Portuguesa e sim de uma língua naturalmente desenvolvida em um canal 
visual, a Língua de Sinais Brasileira ou simplesmente Libras. Objetivo: Almeja-se por
meio deste trabalho dar início a um processo de transferência de alguns dos principais
conceitos e teóricos específicos  do campo da administração para a Língua de Sinais,
isto é, basear-se nos conceitos predefinidos da Administração para estabelecer sinais
de uso comum que facilitem a aquisição dos conteúdos. Metodologia: A princípio,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de selecionar os principais conceitos de
uso comum na campo da administração voltados para a disciplina Teoria Geral da
Administração, por considerar que ela estabelece bases teóricas e elementos históricos
que reforçam a necessidade de estar atento às mudanças que ocorrem constantemente
no mercado, bem como as diferentes estratégias para a gerência empresarial. Uma vez
estudados os conceitos diretamente em Libras, reuniram-se uma Surda graduanda do
curso de administração e o intérprete que a acompanha para pesquisar sinais
preexistentes e estabelecer outros para então fotografar, filmar o conceito e registrar o
sinal. Resultados: Uma vez reunidos os conceitos e materiais em mídia partiu-se para a
discussão a respeito das sinais fotografados a os conceitos para análise e discussão dos
aspectos de clareza e facilidade de uso, uma vez que o objetivo não é apenas
estabelecer sinais aleatoriamente e sim focar em configurações que sigam as regras de
boa formação e sejam facilitadores para que outros graduandos Surdos da área tenham
maior suporte na aquisição destes conteúdos. Considera-se uma tarefa de extenso
trabalho, análise e discussão pois envolve uma língua viva e em constante processo de
expansão lexical principalmente nos meios científicos. Conclusão: A necessidade de
expandir e difundir a língua de sinais tem se tornado uma responsabilidade cada vez
mais urgente.Pode-se concluir que a criação de um glossário mesmo simplificado
possa trazer contribuições significativas para o campo linguístico e estudo das línguas
de sinais, bem como para o campo da administração.

Palavras-chave: Libras. Administração. Glossário. 

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


