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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DEMANDA – IMPRENSA UNIVERSITÁRIA

Unidade/Setor: Pró-Reitoria de Extensão / Assessoria Técnica

Responsável pela solicitação: Karen Rachel Santos Clark

CPF ou SIAPE do responsável: 2165750

E-mail: karenc.libras@gmail.com

Telefone: 85 98622-9693

Justificativa da Demanda: Além da distribuição semanal destes folhetos dentro das atividades do projeto
de extensão Georreferenciamento dos Surdos do Ceará (GeoSurdosCE), em estabelecimentos públicos e
privados (www.instagram.com/geosurdosce), e das distribuições eventuais nas operações do Núcleo
Rondon na UFC (www.flickr.com/photos/rondonufc/albums) em conjunto com os projetos Clube de
Libras UFC e CENOPS UFC, estes projetos e programa extensionista estão planejando atividades de
panfletagem em celebração ao Setembro Azul, mês de conscientização da Comunidade Surda. Então,
precisaremos de uma tiragem especial para o sucesso desta iniciativa.

Data do Evento: Além das ações rotineiras citadas acima, haverá a panfletagem especial da atividades
celebrativas do Setembro Surdo 2022, tanto no Campus do Benfica da UFC, como também na Escola
Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, conforme
dados desta postagem: www.clubedelibras.ufc.br/setembroazul2022.

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA

Especificação (tipo de demanda, característica de
impressão, tipo de papel) Nº Páginas Tamanho Quantidade

Impressão do documento FolhetoA4-CLibrasUFC-
GeoSurdosCE-frente-e-verso-27jun2022.pdf em
folha simples A4, frente e verso, PRETO e
BRANCO, e depois solicitamos o corte no meio da
folha

2 (duas)
páginas
frente e
verso

A4
horizontal

2.000 (duas mil)
unidades*

* Obs.: depois do corte no meio das 2.000 folhas A4, teremos 4.000 folhetos frente e verso.

 

Karen Rachel Santos Clark
Coordenadora do Projeto Clube de Libras UFC

www.clubedelibras.ufc.br       clubedelibras@ufc.br
Instagram | Facebook | Youtube: @clubedelibras

 

 

Observações:
1) Este documento deverá ser assinado pelo interessado e pela Autoridade Máxima da Unidade
Demandante (Ex:  Diretor da Faculdade/Centro, Pró-Reitor, Superintendente, etc);

https://sei.ufc.br/sei/www.instagram.com/geosurdosce
https://sei.ufc.br/sei/www.flickr.com/photos/rondonufc/albums
https://clubedelibras.ufc.br/pt/setembroazul2022/
https://sei.ufc.br/sei/www.clubedelibras.ufc.br
https://sei.ufc.br/sei/www.instagram.com/clubedelibrasufc
https://sei.ufc.br/sei/www.facebook.com/clubedelibrasufc
https://www.youtube.com/c/ClubedeLibrasUFC
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2) Anexar a arte do material requisitado em PDF;

3) É de suma importância inserir a justificativa da demanda com a maior riqueza de detalhes, ressaltando a
sua vinculação com o interesse institucional;

4)  Enviar o processo à unidade PROPLAD;

5) As demandas de impressão de livro, revistas e jornais serão submetidas à análise do Conselho Editorial,
conforme Resolução nº 07/CEPE, de 29 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por KAREN RACHEL SANTOS CLARK, Administrador,
em 25/08/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH DE FRANCESCO DAHER, Pró-Reitora
de Extensão, em 25/08/2022, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3343517 e o código CRC C849024B.

Referência: Processo nº 23067.045957/2022-20 SEI nº 3343517

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

