
  
                                                 

 
                

 

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

 

Declaramos, para os devidos fins, que o grupo abaixo listado participou do Projeto Clube de Libras UFC, 
dentro do programa do CLUBE 2022-9: LIBRAS CONVERSAÇÃO BÁSICA MAUC SEGUNDAS, cujas 
atividades tiveram as seguintes características: 
1) Período: 5.setembro a 28.novembro.2022 2) Horário: 16h às 17h, às segundas-feiras 
3) Líder: Janyelle de Souza Varela 4) Local: Museu de Arte da UFC  [Av. da Universidade, 

2854 -Benfica] 

5) Conteúdo compartilhado referente à Língua 
Brasileira de Sinais: 
▪ Revisão e prática - saudações, apresentação 

pessoal em Libras, dados biográficos e familiares 
▪ Revisão e prática - Cumprimentos – Debate: Cultura 

Surda x Ouvinte  
▪ Descrição visual de pessoas em Libras 
▪ Revisão e prática - tipos de frases em Libras 
▪ Gramática da Libras - tipos de verbos e 

concordância verbal 
▪ Expressões faciais - teoria e prática 
▪ Classificadores - teoria e prática 
▪ Estratégias de comunicação - ajudar um surdo em 

um hospital 
▪ Prática - conversação em Libras: Minha vida durante 

a pandemia do Corona Vírus  
▪ Prática - conversação em Libras: Viagens  
▪ Prática - conversação em Libras: Experiências 

profissionais/ faculdade. 

6) Grupo de participantes que obtiveram 
o percentual de 75%, ou mais, de 
atividades realizadas e de presenças (nos 
encontros ou compensadas): 
 
Andréa Nascimento de Sousa  
Carlos Henrique Barbosa Sousa  
Francisco Tiago Barbosa Lopes 
Karén dos Santos Castro 
Magyla Tâmara Ribeiro Bezerra  
Mateus Silva Ribeiro  
Pétty Christian Bastos de Aquino 
Wesley Alves Carneiro 
 

7) Metodologia: Aprendizagem Cooperativa 8) Carga horária: 11 h/a 
9) Link do Clube: www.clubedelibras.ufc.br/C2022-9 
10) Público: Participantes anteriores e qualquer interessado(a) com conhecimentos básicos da Libras 

ou curso básico introdutório 
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. 

Fortaleza/CE 
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