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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ASSESSORIA TÉCNICA

 

OFÍCIO 14/2022/ASTEC/PREX/REITORIA

Fortaleza, 05 de setembro de 2022.

À Senhora
Mayara Mac-Dowell
Analista de Marke�ng
Experiência de Clientes
Mercadinho São Luiz

Assunto: Solicitação de patrocínio para eventos em alusão ao Setembro Azul

 

Prezada Sra. Mayara Mac-Dowell,

 

Dentre os diversos campos de atuação que a Universidade Federal do Ceará
abrange, um deles é a inclusão. Neste sen�do, os projetos Clube de Libras UFC,
Georreferenciamento dos Surdos do Ceará (GeoSurdosCE), Centro de Negócios e
Oportunidades para a Pessoa Surda (CENOPS UFC) e o programa Núcleo Rondon na UFC
têm trabalhado conjuntamente na difusão da Língua Brasileira de Sinais ao mesmo passo
que enfa�za para a sociedade a importância da Comunidade Surda em suas múl�plas
potencialidades, ar�culando também eventos e oportunidades para este grupo social.

 

Nos propósitos acima, em contato com a Escola Estadual de Educação
Profissional Joaquim Nogueira, a única no Ceará que oferece o curso Técnico de Tradução e
Interpretação de Libras no ensino médio (o qual tem uma parcela significa�va de discentes
surdos), planejamos conjuntamente as seguintes palestras:
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O Setembro Azul é uma época celebra�va para a Comunidade Surda, para
que sejam ressaltadas, para a sociedade, as lutas e as conquistas deste grupo social, bem
como seja enfa�zada a importância da difusão da Língua Brasileira de Sinais. 

Além destas palestras acima, também haverá, no âmbito da UFC, o seguinte
evento:

 

Em virtude do nosso desejo de tornar estes eventos bem significa�vos para a
Comunidade Surda e para todos os ouvintes que forem pres�giar estas inicia�vas,
gostaríamos de solicitar os seguintes patrocínios:

1) Coffee-Break na Escola Joaquim Nogueira 
    Dia: 22 de setembro (quinta) - 10h30 
    Estimativa de presentes: 100 pessoas

2) Coffee-Break na Escola Joaquim Nogueira 
    Dia: 23 de setembro (sexta) - 10h30 
    Estimativa de presentes: 100 pessoas

Escola Joaquim Nogueira 
R. Moreira de Sousa, 327 Parquelândia 

Contato: Profª Camila Damasceno 
WhatsApp: 85 99651-2041

3) Coffee-Break no Auditório Rachel de Queiroz 
    Dia: 30 de setembro (sexta) - 10 horas 
    Estimativa de presentes: 100 pessoas

Auditório Rachel de Queiroz 
Av. da Universidade, 2762 Benfica 

Contato: Karen Clark 
WhatsApp: 85 98622-9693
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Sugestão de cardápio: salgadinhos, mini sanduíches, bolos, docinhos, sucos (não de caixa),
café, achocolatado 

Itens acessórios: pratinhos descartáveis, copos descartáveis, guardanapos, garrafas
térmicas emprestadas para as bebidas quentes

4) Banner (60cmx90cm) em lona contendo uma imagem grande do símbolo do Setembro
Azul, além das logomarcas dos projetos/programa da UFC e da logomarca do
Mercadinho São Luiz (a arte ainda será elaborada e submetida à aprovação de vocês)

5) 60 camisetas (para as equipes dos projetos e para 10 professores da EJN, além de
algumas para sorteio nos eventos) que conterá, nas costas, a logomarca do Mercadinho
São Luiz, e na frente, o símbolo do Setembro Azul com as logomarcas dos projetos da
UFC

 

Estes eventos estão divulgados nos sites dos projetos listados acima - vide
exemplo: www.clubedelibras.ufc.br/setembroazul2022.

Caso o presente pleito tenha uma acolhida posi�va, também incluiremos a
logomarca do Mercadinho São Luiz nos banners acima.

Desde já, agradecemos a atenção, e solicitamos que a resposta a esta
demanda seja enviada para o e-mail clubedelibras@ufc.br, ou para o WhatsApp da
coordenadora Karen (contato acima).

Atenciosamente,

Karen Clark
Coordenadora do Projeto Clube de Libras UFC
www.clubedelibras.ufc.br       clubedelibras@ufc.br
Instagram | Facebook | Youtube: @clubedelibrasufc
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