
Comprovante de Preenchimento do Relatório Ação de Extensão 2021

Relatório final da ação de extensão 2021

O formulário está dividido em 4 blocos:
1) Bloco A - Dados gerais da ação;
2) Bloco B - Relação universidade - sociedade;
3) Bloco C - Acompanhamento da ação de extensão;
4) Bloco D - Produção acadêmica. 

Reforçamos a importância do preenchimento cuidadoso deste relatório de conclusão, pois as
informações enviadas serão avaliadas e utilizadas para validar a conclusão da ação 2021. As
informações serão utilizadas ainda para apoiar as decisões e estratégias da PREX e das equipes
extensionistas, bem como fundamentar a elaboração do anuário da UFC e relatório de gestão
corporativo referente à extensão universitária.

Agradecemos desde já a sua importante contribuição no esforço de tornar a Extensão
Universitária na UFC uma referência nacional.

Qual situação atual do relatório?

O relatório já foi submetido com Sucesso à PREX no dia: 07/12/2021

Bloco A

Qual o código SIGAA da Ação de Extensão?

2020.PJ.0005/2021

Qual o Titulo da Ação?

CLUBE DE LIBRAS UFC

Qual o nome do coordenador da ação de extensão (Responsável pelo preenchimento)?

                             1 / 11



Comprovante de Preenchimento do Relatório Ação de Extensão 2021

KAREN RACHEL SANTOS CLARK

Qual o Campus?

BENFICA

Qual a Unidade Acadêmica/Administrativa?

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PREX)

Qual o departamento/curso/setor administrativo?

ASSESSORIA TÉCNICA

Qual a área temática?

EDUCAÇÃO

Qual a área temática secundária?

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

Qual a linha de extensão?

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM

Qual a data de início do período de realização da ação de extensão?

01/02/2021

Qual a data de término do período de realização da ação de extensão?

31/12/2021

Houve alteração no Período da Ação de Extensão? Caso positivo, justifique.
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Não.

Ação tem vinculos com outras ações de extensão? Caso positivo, informar quais.

Núcleo Rondon na UFC

Bloco B

Qual o local de realização da ação? Informar bairro, cidade e estado e o seu espaço de realização.
Bairro-Cidade-Estado de realização Espaço de Realização
BENFICA-FORTALEZA-CE PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UFC
SÃO GERARDO-FORTALEZA-CE ANJOS DO CUIDAR

A ação de extensão possui público presencial? Caso positivo informar quais os públicos.

NÃO

A ação de extensão possui público remoto? Caso positivo informar quais os públicos.

SIM

Lista dos público alvo remoto externo
Público Externo Quantidade Principal ou Secundário
Alunos de ensino remoto 176 PRINCIPAL
Seguidores (Redes sociais,
blog, canal youtube ou similar)

151 SECUNDÁRIO

Lista dos públicos alvo remoto interno
Público Externo Quantidade Principal ou Secundário
Alunos de ensino remoto 23 PRINCIPAL

A ação de extensão possui parcerias externas? Caso positivo informar quais as parcerias
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SIM

Lista das parcerias externas da ação
CNPJ Razão Social/Fantasia Tipo Participação Formalizada
33.161.454/0001-01 ANJOS DO CUIDAR Disponibiliza ambientes

e instalações
Informal

07.348.196/0001-59 Associação dos Surdos
do Ceará

Participa na Definição
de Ações

Informal

No caso de existência de alguma parceria informal, há intenção de formalizá-la? Caso haja
necessidade de formalização de alguma parceria informal, quais as principais dificuldades para
que isso ocorra?

Sim.
A resolução que definirá o processo de formalização de parcerias na UFC ainda está em
conclusão. Aguardamos esta definição para podermos formalizar nossas parcerias.

A ação de extensão possui parcerias com escolas? Caso positivo informar quais as escolas.

SIM

Lista das parcerias com escolas públicas da ação
CNPJ Razão Social/Fantasia Tamanho Equipe Participação
07.954.514/0492-13 EEFM Professor Jáder

Moreira de Carvalho
Menos de 3 pessoas Gera demanda

07.954.514/0329-14 EEM Professor Gabriel
Epifânio dos Reis

Menos de 3 pessoas Gera demanda

Quais as mídias utilizadas para divulgação da ação?

E-mail marketing
Outros
Redes sociais (instagram, facebook, etc)
Sites institucionais

                             4 / 11



Comprovante de Preenchimento do Relatório Ação de Extensão 2021

A ação de extensão foi contemplada com algum reconhecimento externo e/ou prêmio? Caso a
ação de extensão tenha sido contemplada com algum reconhecimento externo e/ou prêmio,
descreva.

Não.

Bloco C

Equipe da ação de extensão, todos os membros que participaram formalmente da equipe da ação de
extensão:

Nome Categoria Função CH Semanal Curso com PPC
curricularizado?

GEISIELE
CAVALCANTE DE
SOUSA

DISCENTE BOLSISTA 12 -

FRANCISCO
ELIAS DA SILVA
FILHO

DISCENTE VOLUNTÁRIO 2 -

MARINA
FIGUEIREDO DE
SOUZA

DOCENTE VICE
COORDENADOR

- -

ELTON JOHN DE
ALMEIDA SILVA

SERVIDOR PRECEPTOR - -

KAREN RACHEL
SANTOS CLARK

SERVIDOR COORDENADOR - -

HERMANY ROSA
VIEIRA

SERVIDOR CONSULTOR - -

Quantidade de discentes, docentes, servidores e externos da ação:
Qtd. Discentes Qtd. Docentes Qtd. Servidores Qtd. Externos
2 1 3 0

Quais as principais atividades da ação? Informar qual a atividade e o seu percentual de realização.:
Atividade Percentual Realizado Justificativa
Escolha e preparação do
material - 1º semestre

100%

Preparação e exposição de 100%
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aulas - 1º semestre
Escolha e preparação do
material

100%

Preparação e exposição de
aulas

100%

Análise do quantitativo de
participantes ao final do 1º
semestre

100%

Análise do quantitativo de
participantes ao final do 2º
semestre

100%

Iniciar e acompanhar os trâmites
devidos para a formalização do
Projeto Clube de Libras UFC
como uma ação de extensão
curricularizada do Curso de
Letras-Libras UFC

70% Iniciamos os contatos com o
Curso de Letras Libras UFC,
mas não foi possível realizar um
acompanhamento mais de perto
em função de contingências que
precisaram ser equacionadas no
decorrer do ano.

Quais os indicadores de desempenho usados? Informar o indicador e sua unidade, também qual era a
meta estipulada e qual foi o valor atingido efetivamente.

Indicador Unidade Meta Planejada Valor Obtido Justificativa
Criação dos
conteúdos que
serão trabalhados
a partir das
demandas dos
integrantes

Manifestações 14 14 Quando foi
necessário, foram
criados vídeos no
canal do Youtube
do Projeto

Analisar a
perseverança dos
integrantes no
aprendizado de
Libras

Percentual de
participantes que
perseveraram

30 20 Do início dos
clubes até o Clube
2021-6,
percebemos que o
volume de
atividades para
casa que era
requerido foi um
dos fatores que
desanimou a
perserverança dos
participantes.
Então, nos Clubes
2021-7 e 2021-8,
ajustamos o
planejamento para
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somente uma
atividade
obrigatória, e isso
nos ajudou a
avaliar, com mais
coerência, esta
questão da
perseverança no
aprendizado. Por
isso, consideramos
o percentual de
perseverança
destes dois clubes.

Formalizar o
Projeto Clube de
Libras UFC como
uma ação de
extensão
curricularizada do
Curso de Letras
Libras UFC

Formalização 1 0 O PCC do Curso
de Letras Libras
ainda não foi
integralizado em
termos da
curricularização
extensionista,
então ainda
estamos
aguardando esta
formalização.

A ação de extensão possui alguma atividade não planejada? Caso positivo informar quais.

SIM

Lista das atividades não planejadas que foram realizadas pela ação
Atividade Justificativa
O Projeto Clube de Libras UFC participou do
Hackathon UFC 2021

Esta foi uma oportunidade muito interessante
para apresentarmos uma proposta de ação, que
agregasse princípios de empregabilidade e
Libras - vide link:
www.clubedelibras.ufc.br/clubelica

Preparamos e conseguimos submeter um artigo
na Revista Experiência

A publicação está descrita no link -
www.clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/pesquisa

Elaboração de um segundo projeto de extensão,
GEORREFERENCIAMENTO DOS SURDOS DO
CEARÁ, o qual funcionará em parceria com a
presente ação

Como a vasta maioria dos estabelecimentos
(comerciais e não comerciais) que atendem o
público NÃO dispõem de pessoal treinado para
lidar com a Comunidade Surda, imaginamos
que, se soubessem quantos surdos moram em
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seu entorno, provavelmente se interessariam
mais em aprender a Libras. Então, visamos
levantar dados de localização de surdos, sem
identificá-los, a fim de mostrar estes números
para os locais de atendimento ao público, tanto
em Fortaleza, como no Ceará (de modo remoto).

Pudemos atender uma demanda da Biblioteca
Universitária da UFC criando o Clube 2021-8 ::
Básico de Libras – Bibliotecas
Obtivemos, por meio de negociações com a
Biblioteca Universitária da UFC, a cessão do
servidor Elton Almeida, que é surdo e se tornou
um dos preceptores (Líder) do Projeto
Elaboração da postagem sobre a história do
Projeto -
www.clubedelibras.ufc.br/projeto/historia
Participamos da Mostra de Extensão dos
EU2021 com a palestra "Da infância à velhice –
os desafios de um surdo em Fortaleza", com a
Profa. Marina Figueiredo, vice-coordenadora do
Projeto e docente do Curso de Letras Libras
UFC, e a sra. Erika Eduardo, presidente da
Associação dos Surdos do Ceará.
Participamos da Mostra de Extensão dos
EU2020 com a palestra "Aprendizagem
Cooperativa e o ensino de Libras – uma parceria
necessária", com o Dr. Hermany Vieira,
consultor do Projeto Clube de Libras UFC.
Recebemos 4 menções honrosas na Plataforma
Fala.BR do Governo Federal

Vide link -
https://clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/mencoes/

Reunião com a Pró-Reitora de Extensão da
UFC, profª. Elizabeth Daher, para apresentação
das atividades e dos planos do Projeto

Vide link - https://flickr.com/photos/clubedelibras
ufc/albums/72157719679512751

Reunião planejada, para o dia 10.dezembro,
com a Profª Cláudia Buhamra, Coordenadora de
Comunicação e Marketing da UFC, para
obtermos orietações de marketing institucional
para o Projeto e também para a Associação de
Surdos do Ceará

Quais as evidências dos resultados obtidos?
Descrição da Evidência Link
Projeto Georreferenciamento dos Surdos do
Ceará

https://clubedelibras.ufc.br/wp-content/uploads/2
021/12/projetogeorreferenciamentodossurdosce.
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pdf
Depoimento de participante https://clubedelibras.ufc.br/wp-

content/uploads/2021/06/painel-youtube10.png
Produção científica do Projeto (incluindo as
participações nos EU)

https://clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/pesquisa/

Descrições de cada clube executado, incluindo
as declarações contendo os respectivos
concludentes

https://clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/clubes/

Existe necessidade com infraestrutura?

Não temos, pois adaptamos nossas atividades somente para a modalidade remota, pois
assim resguardamos a saúde dos líderes que dirigem os encontros dos clubes

Bloco D

A ação de extensão gerou algum material bibliográfico? Caso positivo informar qual e descrevê-lo.

SIM

Lista dos materiais bibliograficos gerados a partir da ação
Atividade Justificativa
Artigo científico Artigo da bolsista Geisiele, em coautoria com a

Profa. Marilene Munguba e Karen Clark - https://
periodicos.ufsm.br/experiencia/article/view/63201
/pdf

Banner 17 banners foram produzidos em 2021 no canal
do Projeto no Instagram

Manual Foi elaborado o Manual on-line do(a) Líder -
https://clubedelibras.ufc.br/pt/manual-lider/

Outros Foi elaborado um formulário específico para
acompanhamento das atividades dos clubes - htt
ps://clubedelibras.ufc.br/wp-content/uploads/202
1/04/clibrasufc-form-agenda-
c2021-3-update29abr2021.docx

A ação de extensão gerou alguma produção audiovisual? Caso positivo informar qual e descrevê-
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lo.

SIM

Lista das produções audiovisuais dessa ação
Produção artística Descrição da produção artística
Vídeos No total, em 2021 foram produzidos 21 vídeos

no canal do Projeto no Youtube

A ação de extensão gerou alguma produção artística? Caso positivo informar qual e descrevê-lo.

NÃO

A ação de extensão participou de outros eventos? Caso positivo informar qual e descrevê-lo.

SIM

Lista das participações dessa ação em outros eventos
Evento Descrição da Participação
Hackathon UFC 2021 Vide link -

https://clubedelibras.ufc.br/pt/clubelica/

A ação de extensão gerou alguma produção acadêmica? Caso positivo informar qual e descrevê-
lo.

SIM

Lista das produções academicas dessa ação
Produção acadêmica Descrição da produção acadêmica
Participação da Mostra de Extensão dos EU2020
com a palestra "Aprendizagem Cooperativa e o
ensino de Libras – uma parceria necessária"

https://clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/pesquisa/

Apresentação oral da bolsista Geisiele
Cavalcante nos EU2020 com o tema "O
interesse de ouvintes no aprendizado da Libras:
compreendendo a necessidade de uma
interação significativa com a comunidade surda"

https://clubedelibras.ufc.br/pt/projeto/pesquisa/
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Participação da Mostra de Extensão dos EU2021
com a palestra "Da infância à velhice – os
desafios de um surdo em Fortaleza"

https://clubedelibras.ufc.br/pt/eu2021/

Apresentação oral da bolsista Geisiele
Cavalcante nos EU2021 com o tema
"Multiplicadores de Libras: participantes do
Projeto Clube de Libras UFC como
mobilizadores potenciais da sociedade sobre a
importância da Língua de Sinais"

https://clubedelibras.ufc.br/pt/eu2021/
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