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CHAMADA PÚBLICA PARA INGRESSO NOS CURSOS DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

(LIBRAS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

DO CEARÁ-CREAECE, SEMESTRE 2021.1 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Direção do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará - 

CREAECE torna público o presente documento que orienta a matrícula para preenchimento das 

vagas disponíveis para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), nível básico, para ingresso 

no primeiro semestre de 2021. 

 

 
2 ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS E DAS VAGAS 
 

2.1 O curso de Libras Básico destina-se exclusivamente a sujeitos ouvintes que desejem aprender 
Libras como segunda língua (L2). Todo o processo formativo será desenvolvido no Creaece, uma 
vez por semana, durante 3 semestres consecutivos, com carga horária total de 240 horas. 
  
2.3 As aulas ocorrerão nos turnos: manhã (7:30 às 11:00), tarde (13:30 às 17:00) ou noite (18:00 às 
21:00), nos dias da semana da turma escolhida no ato de matrícula. 
 
2.4 Os cursos serão realizados em formato presencial, obedecendo às orientações dos Decretos do 
Governo do Estado sobre o distanciamento social e limitação do número de estudantes por sala e 
turno, o uso obrigatório de máscara durante toda a permanência na instituição e aferição de 
temperatura. O/a aluno/a deverá trazer sua garrafa individual de água, além do álcool em gel. 
 
2.5 Oferta de vagas por curso: 

 
LIBRAS BÁSICO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.6 Devido à pandemia de Covid-19, as turmas terão o limite máximo de 12 alunos por sala para 
garantir o distanciamento necessário entre os estudantes e professor. 

 

3 DOS PRÉ-REQUISITOS 

Ter concluído o ensino fundamental. 

CURSO DIA 
NÚMERO DE VAGAS POR TURNO 

MANHÃ TARDE NOITE 

Libras Básico 

Segunda 24 24 72 

Terça 24 24 24 

Quarta - - 24 

Quinta - - 48 

Sexta - - - 

TOTAL 48 48 168 
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4 DAS MATRÍCULAS E VAGAS 

4.1 Excepcionalmente, devido à situação sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, as vagas 

serão preenchidas por ordem de chegada ao ato da matrícula. Não guardaremos vagas, nem 

faremos matrícula faltando documentos. 

4.2 As matrículas ocorrerão, presencialmente, na sede do Creaece, localizado à Rua Graciliano 

Ramos, 52, Fátima, Fortaleza-CE, nos seguintes dias e horários: 

 09  a 11 de fevereiro de 2021, de 8h às 11h30min e das 13h30 às 19h 

4.2 Para fins de matrícula, o/a candidato/a deverá trazer os seguintes documentos: 

a) ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I); 
b) documento oficial com foto (original e cópia); 
c) pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (Exceto candidatos isentos, conforme 
item 4.6); 
d) para candidatos/as isentos/as (conforme item 4.6): declaração emitida pela instituição pública 
de ensino básico, emitida nos últimos 30 dias, comprovando a matrícula como aluno da rede 
básica.  
e) Foto 3x4 recente 
f) Cópia do CPF (dispensado quando apresentado cópia da habilitação ou RG com número de 
CPF) 

g) Cópia do comprovante de escolaridade 

h) Comprovante de endereço (cópia); 

i) 01 pasta de matrícula escolar (pode ser adquirida na própria instituição) 

4.2.1 O/a candidato/a só entrará na instituição para efetivação da matrícula caso apresente os 

documentos acima exigidos e se estiver usando máscara e após ter sua temperatura aferida. 

4.2.3 Não será efetivada, em hipótese alguma, matrícula faltando documentos do item 4.2. 

4.3 As informações prestadas na ficha de matrícula são de inteira responsabilidade do/a 
candidato/a. 
 
4.4 Em caso de não formação das turmas nos turnos previstos no item 2.5, poderá haver 
remanejamento de turno e/ou dia, de acordo com a necessidade da instituição para a composição 
final da turma. 
 
4.5 O/A candidato/a impedido/a de comparecer no local destinado à matrícula deverá designar um 
procurador e este deverá comparecer na data, local e horários descritos no item 4.2, portando toda 
a documentação necessária para realizar a matrícula, bem como a procuração (Anexo II) e seu 
documento de identidade, original e cópia.  
 
4.5.1 O Anexo II NÃO precisa ter firma reconhecida em cartório. 
 
4.5.2 O Creaece não se responsabiliza por informações e/ou escolhas de dia e horário realizadas 
pelo procurador.  
 
4.6 Os/As alunos/as, regularmente matriculados, em instituição pública de ensino básico, são 
isentos do pagamento da taxa de matrícula desde que apresente declaração da escola onde 
encontra-se matriculado emitida nos últimos 30 dias.  
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 5 DO CALENDÁRIO 
 

ATIVIDADES PRAZOS 

Período de matrícula 
 

 09  a 11 de fevereiro de 2021, de 8h às 11h30min e das 13h30 às 19h 

Início das aulas A partir de 15 de fevereiro de 2021 

 

6  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

6.2 Não será permito o trancamento de matrícula no desenvolvimento dos Cursos.  

6.2 Os participantes só serão certificados se obtiverem média igual ou superior a 7 pontos na média 
final das avaliações e no mínimo 75% de frequência às aulas. 
 
6.3 Não haverá, sob nenhuma hipótese, a devolução do valor pago no ato da matrícula. 
 
6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Creaece. 
 
6.5 Os custos relacionados à confecção do material didático e transporte são de inteira 
responsabilidade do/a aluno/a matriculado/a na instituição. 
 

 
 

Fortaleza, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

ELIELDER DE OLIVEIRA LIMA 
Diretor do Creaece 
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ANEXO I 

 
FICHA DE MATRÍCULA – 2021.1 

CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  
NÍVEL BÁSICO – Módulo 1 

 
Preencha corretamente esse formulário em letra legível e sem rasuras. 
 
Nome completo: 

_________________________________________________________________________ 

Nascimento:____/____/______  Naturalidade: _________________ CPF: 
_____________________________  
Doc de Identidade:____________________ Órgão Emissor: ____________ Nacionalidade: ______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – CURSO: Libras básico (Escolha o dia desejado e uma opção de horário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ______________________________________________ 

      Assinatura do/a aluno/a 
Fortaleza, _____ de ________ de 2021. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMPROVANTE DE MATRÍCULA  CURSO BÁSICO DE LIBRAS 2021.1 

 

Nome completo: _________________________________________________________________________ 
Indique o dia escolhido e horário: ___________________________________________________________ 
 
 
 O curso de Libras Básico será desenvolvido no Creaece, uma vez por semana, durante 3 semestres consecutivos, com carga horária 

total de 240 horas. 

  As aulas ocorrerão nos turnos: manhã (7:30 às 11:00), tarde (13:30 às 17:00) ou noite (18:00 às 21:00), nos dias da semana da turma 
escolhida no ato de matrícula. 

 Os cursos serão realizados em formato presencial, obedecendo as orientações dos Decretos do Governo do Estado sobre o 
distanciamento social e limitação do número de estudantes por sala e turno, o uso obrigatório de máscara durante toda a permanência 
na instituição e aferição de temperatura. O/a aluno/a deverá trazer sua garrafa individual de água, além do álcool em gel. 

 INÍCIO DAS AULAS: A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.  

Possui alguma deficiência? (   ) Sim (   ) Não 

Se sim, qual? ___________________________________________________________________ 

 
CAMPO DESTINADO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (Conforme item 4.6) 

Nome da escola: _______________________________________________________________ 

Ano em que está, regularmente, matriculado: _______________________________________ 

 

[    ] segunda-feira

   
[    ] terça-feira

  
[    ] quarta-feira

  
[    ] quinta-feira

  

[    ] sexta-feira

  

Via do/a aluno/a 

 

Via do Creaece 

 

DAS AULAS  

[    ] manhã 

  
[    ] tarde 

  
[    ] noite 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

  

Outorgante:____________________________________________________________________

(nome),_____________(nacionalidade), ________________(estado civil), 

_____________(profissão), inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________ (informar), 

e no RG nº _________________________ (informar), residente e domiciliado à (rua) 

___________________________________________________, nº ____________ - 

_____________(bairro), Cep ___________________ na cidade de ____________(município) - 

_______(UF). 

 

Outorgado:____________________________________________________________________(

nome),_____________(nacionalidade), ________________(estado civil), 

_____________(profissão), inscrito(a) no CPF sob o nº _________________________ (informar), 

e no RG nº _________________________ (informar), residente e domiciliado à (rua) 

___________________________________________________, nº ____________ - 

_____________(bairro), Cep ___________________ na cidade de ____________(município) - 

_______(UF). 

 

Poderes: Para o fim específico de efetuar os procedimentos necessários para matrícula no Curso 

de Libras Básico do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará 

(Creaece), podendo assinar documentos, alegar tudo o que for necessário, prestando declarações 

e esclarecimentos, decidir entre as opções disponíveis de dias e horários, enfim, praticar todos os 

atos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

_________________(localidade), _________(dia) de ____________ (mês) de 2021. 

 

                      __________________________________________________________ 

(assinatura) 

(nome do outorgante) 

 

 


