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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ASSESSORIA TÉCNICA

 

OFÍCIO 17/2022/ASTEC/PREX/REITORIA

Fortaleza, 07 de outubro de 2022.

Ao Senhor
Joaquim Melo de Albuquerque
Diretor da Imprensa Universitária da UFC

Assunto: Liberação de servidor para contribuição em projeto extensionista em
parceria com projeto de inovação

 

Prezado Sr. Melo,

 

Gostaríamos de apresentar um pleito especial à V.Sª: a liberação do servidor Heron Cruz de
Almeida para ser consultor, por duas horas por semana (muitas vezes, é menos, pois a demanda não é
intensa), a partir de outubro de 2022, no projeto de extensão Clube de Libras UFC
[www.clubedelibras.ufc.br], em parceria com o projeto de inovação, da Pró-Reitoria de Relações
Internacionais e Desenvolvimento Institucional, o Centro de Negócios e Oportunidades para a Pessoa
Surda (CENOPS UFC - www.cenops.ufc.br). Ambos projetos atuam na causa da inclusão da Comunidade
Surda, expandindo suas oportunidades e motivando ouvintes a aprenderem a Língua Brasileira de Sinais
(Libras).

 

O servidor Heron Cruz já tem contribuído, ocasionalmente, com estas ações, e agora, que
estamos estruturando melhor nossas atividades, precisamos de um apoio mais significativo na área de
comunicação visual.

 

Se este pleito encontrar acolhida, a Imprensa Universitária se tornará uma apoiadora
institucional de ambos projetos.

 

Pedimos que, se possível, a resposta a este ofício seja remetida para os e-mails
clubedelibras@ufc.br e cenops@ufc.br.

 

Subscrevemo-nos, Karen Clark e Fábio Nogueira, respectivamente os Coordenadores do
Clube de Libras UFC e CENOPS UFC.

 

Atenciosamente,

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

https://clubedelibras.ufc.br/
https://cenops.ufc.br/
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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Fábio Luiz Benício Maia Nogueira 
Coordenador do Projeto CENOPS UFC 
www.cenops.ufc.br     cenops@ufc.br 
Instagram | Facebook | Youtube: @cenopsufc

Documento assinado eletronicamente por KAREN RACHEL SANTOS CLARK, Administrador,
em 07/10/2022, às 15:44, 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 FABIO LUIZ BENICIO MAIA NOGUEIRA, Assessor
Técnico, em 07/10/2022, às 16:02, 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 3610343 e o código CRC 7F9AD315.
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