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Bem-vindo!

Boa leitura!

O objetivo deste documento é apresentar o projeto Centro
de Negócios e Oportunidades para a Pessoa Surda da UFC,
enfatizando suas atividades durante o ano de 2022



À Pró-Reitoria de Relações Internacionais
e Desenvolvimento Institucional (PROINTER) 
compete promover, coordenar e articular ações 
para o desenvolvimento da Instituição com 
base nos eixos da Internacionalização,
do Empreendedorismo e da Inovação.



O CENOPS UFC tem a missão de contribuir
na equiparação entre a cidadania de
pessoas surdas e de ouvintes.

O Projeto



Inovação

Inclusão

Comunidade
      Surda      

Oportunidades

Cidadania

Valorização

O CENOPS UFC tem buscado continuamente a inovação institucional
e a melhoria do seu desempenho como promotor da cidadania inclusiva
para a Comunidade Surda, tendo como base seus princípios de atuação:

Estrutura de Atuação



Ser um projeto inovador e inclusivo que dê 
assistência profissional a pessoas surdas e que 
seja referência para empresas que queiram se 
conectar com a Comunidade Surda.

Visão



Promover maior inserção da Comunidade Surda
na sociedade, por meio da divulgação de 
oportunidades, negócios, vagas, empregos e 
capacitações para pessoas surdas.

Missão



Como projeto inclusivo, o compromisso do 
CENOPS UFC é servir à Comunidade Surda 
na prospecção de informes e oportunidades 
que ampliem sua cidadania, ao mesmo 
tempo que incentiva ouvintes a expandir 
suas interações com essa comunidade.

Compromisso



Apreço e respeito à Comunidade Surda
Atuar com foco na valorização da Comunidade Surda, 
enfatizando a cooperação entre surdos e ouvintes, a 
fim de que estes possam contribuir juntos à sociedade.

Inovação 
Buscar fazer a diferença positivamente na 
Comunidade Surda através de soluções originais.

Auto expansão
Incentivo aos cidadãos surdos a se expandirem, 
intensificando sua participação social ao aproveitar 
oportunidades e realizar negócios significativos.

Valores



História

Percebendo a necessidade de ampliar a cidadania da Comunidade Surda, 

e com o apoio do Pró-Reitor da PROINTER, prof. Augusto Albuquerque, o 

administrador Fábio Nogueira articulou a criação do CENOPS UFC, com seus 

amigos: a profª Vanessa Nogueira, professora de Libras da Unilab, Elton 

Almeida, técnico na Biblioteca de Matemática da UFC, a profª Marina 

Figueiredo, professora de Libras da UFC e a adm. Karen Clark, da PREX/UFC.



Articulação com
outras ações da UFC

O CENOPS UFC atua em parceria com projetos e um programa da área de Extensão

da UFC, a fim de ampliar o alcance de suas iniciativas. Este grupo de ações são

chamados os Projetos e Programa pela Inclusão da Pessoa Surda:  CENOPS UFC,

Clube de Libras UFC, Georreferenciamento dos Surdos do Ceará e Núcleo Rondon

na UFC.

Rondon
NÚCLEO

na UFC



Sinal Oficial
em Libras
O Sinal Oficial em Libras 
do CENOPS UFC busca 
evocar conceitos de 
expansão e de "alcance 
do próximo", sempre com 
sentido de crescimento.

Ilustração do movimento do sinal

Sinal em Escrita de Sinais



Identidade Visual

A fim de traduzir visualmente conceitos de expansão e seriedade associadas a 
negócios, a construção da assinatura gráfica, a escolha tipográfica e a seleção 
de paleta de cores foram feitas de forma alinhada com a personalidade 
amigável e convidativa do projeto.



Ações



Setembro Surdo

Participação nos seguintes Seminários
PDI UFC: INOVAÇÃO, EXTENSÃO, e PESSOAS 
- ESTUDANTES

Panfletagem, palestras e mesa redonda no 
Setembro Surdo 2022 da UFC, ocorrido no 
período de 21 a 30 de setembro de 2022, 
visando alcançar surdos e ouvintes. 



Aplicativo O aplicativo CENOPS UFC objetiva ajudar a Comunidade Surda
conectando pessoas surdas a profissionais (como médicos,
dentistas, arquitetos, advogados...) que atendem em Libras,
além de outras funcionalidades que serão requisitadas pelos
próprios usuários a partir de feedbacks.



Canal no YouTube
Divulgação de notícias e informes para a 
Comunidade Surda no site e nas mídias 
sociais do CENOPS UFC, além de 
acessibilidade otimizada por meio de 
disponibilização do conteúdo em Libras.



Pesquisa
Com apenas alguns meses de atividade, o 
CENOPS UFC realizou 3 apresentações 
no IV Encontro de Iniciação em Desenvol- 
vimento Tecnológico e Inovação, nos 
Encontros Universitários 2022.



Projeto de 
Sinalização

em Libras

Proposta de Design Inclusivo:

Juntamente à sinalização já vigente nos 
espaços da Universidade, temos intenção 
de aplicar uma sinalética secundária com 
a tradução/interpretação do nome dos 
espaços na Língua Brasileira de Sinais.



Equipe



Equipe
Apoio

Prof. Augusto Albuquerque

Apoiador do Projeto

Pró-Reitor na Pró-Reitoria de Relações 
Internacionais e Desenvolvimento 
Institucional da UFC



Equipe
Coordenação

Adm. Fábio Nogueira

Coordenador do Projeto

Assessor Técnico na Pró-Reitoria de 
Relações Internacionais e Desenvolvimento 
Institucional da UFC

Integrantes da 
Comunidade Surda



Equipe
Coordenação

Técnico

Orientador do Projeto

Profª

Consultora do Projeto

Profª

Consultora do Projeto

Professora de Libras, Coordenação Geral 
das Casas de Cultura da UFC

Professora de Libras, Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Auxiliar Administrativo, Biblioteca 
Universitária da UFC

 Elton Almeida

 Marina Figueiredo

 Vanessa Nogueira



Equipe
Coordenação

 Eloísa de AlencarEnf.

Orientadora do Projeto

 Karen ClarkAdm.

Colaboradora do Projeto

Enfermeira, Docente do Curso Grau Técnico

Administradora, Pró-Reitoria de Extensão da UFC

Camila GueirosTéc.

Colaboradora do Projeto

Gestora Administrativa, Pró-Reitoria de Relações 
Internacionais e Desenvolvimento Institucional da UFC



Equipe
Bolsistas Aírton Rocha

Bolsista referente
à Comunidade Surda

Bolsista de Tecnologia

Discente do curso de Engenharia 
de Computação na UFC

Discente do curso de Letras
Libras na UFC

Henrique Sousa

Renan Santos
Bolsista de Design

Discente do curso
de Design na UFC



@cenopsufc
www.cenops.ufc.br
cenops@ufc.br


