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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ASSESSORIA TÉCNICA

 

OFÍCIO 15/2022/ASTEC/PREX/REITORIA

Fortaleza, 08 de setembro de 2022.

Ao Senhor
Prof. Cícero Anastácio Araújo de Miranda
Diretor do Centro de Humanidades da UFC

Assunto: Solicitação de uso de sala do Centro de Humanidades para realização de um
clube de Libras

 

Prezado Prof. Cícero,

 

Desde 2020, o Projeto de Extensão Clube de Libras UFC tem
oferecido à sociedade clubes de aprendizado da Língua Brasileira de Sinais [vide
link]. Nosso alvo é difundir a Libras juntamente com as caracterís�cas principais
da Comunidade Surda, entendendo que o conhecimento mais ampliado a
respeito deste grupo social preparará melhor cada par�cipante do projeto para
ter inicia�vas de inclusão mais efe�vas.

 

Temos sido procurados por discentes da Licenciatura em Letras
Libras sensíveis à questão da inclusão e também interessados na experiência
extensionista de docência em Libras. Cada voluntário(a) passar por uma saba�na
por parte de algum integrante surdo do Projeto, com formação em Letras Libras. 
São avaliados critérios como fluência na língua, desenvoltura na expressão das
ideias, nível do vocabulário apresentado, dentre outros fatores. Em caso de
aprovação, é então formalizada a adesão do(a) voluntário(a) ao projeto, por
meio do SIGAA.

 

Conversando com o nosso mais recente voluntário, chegamos à
conclusão que, se conseguíssemos a autorização de uso de uma sala no Centro
de Humanidades da UFC, poderíamos oferecer um Clube de Conversação em
Libras dirigido para os estudantes do 1o. semestre da Licenciatura em Letras
Libras. Para facilitar o acesso do nosso público, gostaríamos de que o clube
funcionasse no no horário de 17h às 18h, ou 17h30 às 18h30, ocorrendo a par�r
da úl�ma semana de setembro até a primeira semana de dezembro, uma vez
por semana (na agenda do voluntário, o clube poderia ser às terças, quartas,
quintas ou sextas).

 

https://clubedelibras.ufc.br/clubes
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Para cada clube de Libras, estruturamos uma página para o
mesmo no site do Projeto [vide exemplo] e preparamos a divulgação devida nas
nossas mídias sociais (Facebook e Instagram).  Gostaríamos, então, de solicitar à
V.Sa., uma autorização de uso de uma sala do Centro de Humanidades,
conforme indicado acima. 

 

Caso sejam necessárias informações mais detalhadas sobre esta
ação extensionista, os contatos podem ser dirigidos para o meu WhatsApp
par�cular [85 98622-9693] ou para o e-mail clubedelibras@ufc.br.

 

Agradecemos, desde já, a atenção, e ficaremos na torcida para
que nossa demanda encontre uma boa acolhida!

 

Atenciosamente,

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

 

Documento assinado eletronicamente por KAREN RACHEL SANTOS CLARK, Administrador, em
08/09/2022, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3372258 e
o código CRC 5B8E8C46.
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