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Fortaleza, 22 de outubro de 2021. 

À Senhora 
Rocilda Maria Cavalcante Sales 
Diretora da Biblioteca do Curso de Matemática 
Biblioteca Universitária da UFC 
 
Prezada Senhora, 
 
Inicialmente, enfatizamos nossos votos de saúde e paz para sua família e equipe de trabalho! 
 
Entramos em contato com V.Sª. em virtude de um pedido especial: autorizar a liberação do servidor Elton John de Almeida 
Silva, durante duas horas por semana, para que o mesmo atue no Projeto Clube de Libras UFC.  
 
Iniciado em 2020, o Projeto CLUBE DE LIBRAS UFC é uma ação de extensão da Universidade Federal do Ceará. Seu objetivo é 
a difusão da Língua Brasileira de Sinais. “Clubes” de Libras são organizados a partir das demandas de assuntos que chegam à 
Coordenação do Projeto, atentando-se para as áreas de afinidade dos bolsistas e voluntários que conduzirão os encontros. 
 
A lógica de funcionamento de um clube é diferente de um curso, pois trata-se de uma articulação de interessados em Libras 
que focaliza no progresso conjunto de seus participantes, conforme prescreve a Metodologia da Aprendizagem Cooperativa, 
a qual adotamos nos encontros. As atividades deste projeto compreendem as dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão que 
compõem o tripé principal do saber acadêmico da UFC. 
 
O servidor Elton John já é um participante do Clube 2021-8 [Básico de Libras - Bibliotecas], que acontece às sextas (8h às 9h) 
e, tendo em vista as contribuições que ele tem feito para os encontros, percebemos que ele tem condições de assumir este 
clube, especialmente porque o líder original não poderá mais continuar no horário estabelecido em virtude das demandas do 
trabalho dele. 
 
Esta seria uma participação voluntária da parte do servidor Elton John, o qual está ciente do teor deste ofício. A autorização 
de V.Sª. chancelaria o compromisso da Biblioteca da UFC com a inclusão, tendo em vista a importância de que, tanto no 
âmbito das Bibliotecas como também em diversos setores da UFC e da sociedade, o avanço do conhecimento da Língua 
Brasileira de Sinais contribuirá para que a Comunidade Surda tenha sua cidadania mais ampliada, já que poderá se comunicar 
melhor com os ouvintes. 
 
Na esperança de um encaminhamento positivo a esta demanda, aguardaremos sua resposta.  
 

Atenciosamente, 
Karen Rachel Santos Clark 

Coordenadora do Projeto Clube de Libras UFC 
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Processo: 23067. 
Interessado: Karen Rachel Santos Clark 
Coordenadora do Projeto Clube de Libras UFC 
  
Prezada Senhora, 
  
Comunico que estou de acordo com a liberação do servidor Elton John de Almeida Silva, para integrar a equipe do referido 
projeto, durante duas horas por semana.   
 

Atenciosamente, 
 

Rocilda Maria Cavalcante Sales 
Chefe da Biblioteca do Curso de Matemática 

 

 


