
DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, que o grupo abaixo listado participou do Projeto Clube de Libras 
UFC,  dentro  do  programa  do  CLUBE  2022-14  :  LIBRAS  PRINCÍPIOS  E  PRÁTICA  IBR  EBENÉZER 
SÁBADOS, cujas atividades tiveram as seguintes características:

1) Período: 17.setembro a 26.novembro.2022 2) Horário: 14h às 15h, aos sábados
3) Líder: Antonia Gessica Oliveira de Souza 4) Local: Igreja Batista Regular Ebenézer

 [Rua Saul Gutman, s/n, lote 13 e 14 - 
Paço do Lumiar/MA]

5) Conteúdo compartilhado referente à Língua Brasileira 
de Sinais:
 Apresentação pessoal em Libras, Alfabeto Manual, 

numerais e cumprimentos
 Advérbios de tempo, dias da semana, meses do ano
 Pronomes interrogativos, expressões faciais e frases 

afirmativas/negativas
 Sinais de lugares e instituições públicas
 Sinais do núcleo familiar e profissões
 Cultura Surda e mitos sobre a Libras
 Parâmetros e classificadores da Língua Brasileira de 

Sinais
 Diferenças entre gesto, mímica e descrição imagética
 Livros da Bíblia e sinais do mundo cristão
 Sinais de substantivos e seus possíveis adjetivos em 

Libras
 Valores monetários (dinheiro, bancos, cartões, 

formas de pagamento)

6)  Grupo  de  participantes  que 
obtiveram o percentual  de 75%, 
ou mais, de atividades realizadas 
e de presenças (nos encontros ou 
compensadas):

 Denilson Luz de Albuquerque
 Deusamar Souza Paixão
 Mikael Benoni Simões Machado
 Pâmela Ketlen dos Santos da 

Silva.
 Paloma Vitória dos Santos da 

Silva

7) Metodologia: Aprendizagem Cooperativa 8) Carga horária: 11 h/a
9) Link do Clube: www.clubedelibras.ufc.br/C2022-14
10) Público: Qualquer interessado(a) em aprender a Libras

O  Clube de Libras UFC é uma ação extensionista da Universidade Federal do Ceará. Desde sua 
criação, em 2020, este projeto tem o propósito de difundir a Língua Brasileira de Sinais (Libras), ao  
mesmo  tempo  que  aborda  as  principais  características  da  Comunidade  Surda,  enfatizando  a 
importância deste grupo dentro da sociedade e ampliando a visão dos participantes sobre inclusão. 

Paço do Lumiar/MA

CLUBE DE LIBRAS UFC
www.clubedelibras.ufc.br /clubedelibrasufc
clubedelibras@ufc.br

 

http://www.instagram.com/clubedelibrasufc
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