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CONTRATO POR PRODUTO

CONTRATANTE:
A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA (OEI), organismo internacional de caráter governamental, inscrito no CNPJ
06.262.080/0001-30, com escritório nesta capital, no SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Edifício
Business Center Tower, sala 919;
CONTRATADO(A):
XXXXXXXXXXXXXXX, Brasileira , RG XXXXXXX , CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado(a) na XXX XXXXXXXXX, nº XXX, CEP XXXXXX XXXXX – XX. Dados da conta bancária:
XXX - BANCO XXXXX, agência XXXX , conta corrente nº XXXXXX.
As partes acima têm entre si por justo e contratado o seguinte:
1. - OBJETO
1.1. Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
junto a Coordenação do Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
deficiência, prioritariamente de zero a dezoito ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social.
2. – PRAZO DE DURAÇÃO
2.1. O presente contrato é firmado com início na data da sua assinatura e o término em 27/12/2013.
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3.- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela realização dos serviços objeto do presente contrato o(a) CONTRATADO(A) receberá o valor
total de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), a serem pagos em 1 parcelas, descritas a seguir:
1ª parcela no valor de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), previsto para a data de 21/12/2013,
contra a entrega e aceitação do produto 1 descrito no item 04 do Termo de referência, parte
integrante deste contrato;

3.2. Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional e depositados na conta corrente
informada pelo(a) próprio(a) CONTRATADO(A).
3.3 O pagamento de imposto sobre serviços, bem como o pagamento de qualquer outro tributo que
incida sobre o valor da remuneração pactuada, será de exclusiva responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
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4.- DO LOCAL DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços será em Sul, Sudeste e Centro Oeste. Os produtos serão entregues na
Coordenação do Projeto.
5. EXTINÇÃO DO CONTRATO
5.1 Além da extinção pela recíproca quitação das obrigações e decurso de prazo, o presente contrato
poderá ser extinto:
5.1.1 Por distrato quando as Partes acordarem, de forma amigável, a extinção do Contrato antes do
termo final do presente Instrumento.
5.1.2 Por denúncia a qualquer tempo, de qualquer uma das Partes, desde que notifique, por escrito, a
parte contrária com 10 (dez) dias de antecedência, caso em
que deverão ser apurados os haveres proporcionais aos serviços efetivamente prestados;
5.1.3 Por resolução caso qualquer das partes infrinja qualquer das obrigações assumidas no presente
Contrato, devendo a Parte que deu causa arcar com eventuais perdas e danos, se houver.
6. – RESÍDUOS PAGOS EM CASO DE MORTE
6.1. O(A) CONTRATADO(A) designa o(a) Sr(a).XXXXX XXXXXX XXXXX , CPF: XXX.XXX.XXX-XX,
morador(a) na XXXXX XXXX, nº XXX , CEP XXXXX-XXX, XXXX-XX, como seu(ua) beneficiário(a)
para, no caso de morte, receber quaisquer montantes a que o(a) CONTRATADO(A) tenha direito nos
termos deste contrato.
7. - DOS SEGUROS DE VIDA E SAÚDE
7.1. O(A) CONTRATADO(A) declara ter ciência de que é de sua exclusiva responsabilidade a
contratação de seguro de vida e seguro saúde durante o período de vigência deste contrato, não
cabendo à OEI qualquer responsabilidade ou ônus adicional sobre essa contratação.
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8. - DO SIGILO
8.1 O(A) CONTRATADO(A):
Obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores,
informações, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da
CONTRATANTE ou de qualquer Parceiro das quais venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
lhe venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da CONTRATANTE ou de
terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou
deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob penas da lei, durante tempo
indeterminado, mesmo após a rescisão do presente termo, independentemente da motivação.
9. DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
9.1. Fica perfeitamente ajustado e esclarecido que não existe vínculo de natureza trabalhista entre a
CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A).
10.- DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
10.1. É do(a) CONTRATADO(A) a responsabilidade por todos os danos que der causa diretamente à
CONTRATANTE, a Órgãos/Entes da Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do contrato.
11 – DA PROPRIEDADE MATERIAL E INTELECTUAL
11.1. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Contrato, e que, em razão
deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, constituirão propriedade da
CONTRATANTE, que poderá utilizá-los conforme julgar conveniente, mesmo após o termino do prazo
de vigência do presente instrumento, respeitado o disposto na legislação pertinente.
11.2. Os direitos autorais sobre os produtos, patrimoniais e morais, com todas as suas características,
diretas e indiretas, conseqüências e direitos conexos que possam advir da reprodução, divulgação e
outras formas de veiculação pública ou privada, pertencerão, exclusivamente a CONTRATANTE,
estando o(a) CONTRATADO(A) proibido(a) de divulgar quaisquer dos produtos elaborados em sem a
expressa anuência da CONTRATANTE.
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12.- DA SUPERVISÃO
12.1. Os trabalhos realizados pelo(a) CONTRATADO(A) estarão sujeitos à supervisão da
CONTRATANTE, que desta forma averiguará o bom cumprimento dos mesmos e para tanto poderá,
sempre que entender cabível, propor alterações, solicitar melhorias ou mudanças na forma de
execução, podendo ainda advertir ou rescindir o contrato quando entender necessário.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A não exigência, por qualquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição
estabelecida neste contrato será considerada mera tolerância, não implicando sua revogação nem
constituindo novação, mantendo-se o direito de ser exigido a qualquer momento o seu cumprimento.
13.2 Nenhuma alteração ou emenda, extinção ou renúncia de quaisquer das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas surtirá efeito, a não quando feitas por escrito e assinadas por representantes
legais e/ou procuradores de ambas as partes.
13.3 As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) dias.
E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.

CONTRATANTE:
IVANA DE SIQUEIRA
Diretora da OEI no Brasil

CONTRATADO(A):

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2705 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 223/2013
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DECRIAÇÃO: 03/10/2013
1. PROJETO
Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educação
Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento
do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS:
Resultado 2.1 - Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados,
informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como instrumento de
apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da SECADI/MEC.
Resultado 2.2 - Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na
escola, de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS, selecionadas e publicadas
em meio impresso e digital.
2.2 ATIVIDADES:
Atividade 2.1.3 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2.2.1 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem
sucedidas
construídas
nos
estados
e
nos
municípios
brasileiros.
Atividade 2.2.2 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.
3. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em
articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização
e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O
objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos
humanos e da sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas
transversais e intersetoriais.
Assim, a SECADI/MEC, ao desenvolver políticas públicas voltadas à valorização das diferenças e da
diversidade, inclui programas e ações voltados para a inclusão de pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular, sendo
implementados com o objetivo de assegurar o acesso e a permanência destes estudantes em
classes comuns do ensino regular por meio do fortalecimento de estratégias que eliminem as
diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente escolar.
Nesse sentido o Programa Benefício de Prestação Continuada BPC - na Escola, criado a partir da
Portaria Interministerial Nº 18, de 26 de abril de 2007, tem como objetivo acompanhar e monitorar o
acesso e permanência das pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício da Prestação
Continuada da Assistência Social BPC, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio da articulação das
políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, favorecendo seu pleno
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desenvolvimento e participação social.
O BPC na escola se estrutura a partir de quatros eixos principais, que visam: (1) identificar,
anualmente, entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na escola e aqueles que
estão fora da escola; (2) identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola
das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; (3) realizar estudos e desenvolver estratégias
conjuntas para superação destas barreiras; (4) realizar o acompanhamento sistemático das ações e
programas dos entes federados que aderirem ao Programa. Nesta ação, anualmente é realizado o
pareamento de dados dos beneficiários do BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando os
índices de acesso e de exclusão escolar.
Considerando que um dos eixos do Programa BPC na Escola se constitui na realização de estudos e
desenvolvimento de estratégias conjuntas para a superação das barreiras para o acesso e a
permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC e entendendo que a
concepção de educação inclusiva promove processos mais amplos de formação, a SECADI, em
parceria com a OEI, desenvolve o Projeto OEI BRA/08-003, visando o fortalecimento da capacidade
institucional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI
em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de
idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social BPC/LOAS.
Suas ações mantiveram foco direcionado para formulação e atualização dos processos e
instrumentos de planejamento e de avaliação no âmbito da SECADI/MEC para intensificar e
aprimorar sua atuação institucional na ampliação do ingresso e da permanência, na escola, de
pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do BPC.
A SECADI, preocupada em qualificar ações que garantam a acessibilidade de pessoas com
deficiência, no contexto da educação básica, fomenta e participa de ações intersetoriais e
interministeriais, tais como a implantação do Sistema de Frequência Modulada FM e a mobilização
dos sistemas de ensino para a aplicação da NBR 9050, as quais demandam inúmeras ações de
monitoramento e acompanhamento conjunto entre os responsáveis.
Ainda, cabe destacar que o MEC também incentiva o uso de tecnologias assistivas e de recursos
tecnológicos com acessibilidade, um exemplo é aquisição/distribuição de tabletes.
Compreende-se que a utilização de tablets, na transversalidade dos espaços que compõem a sala
de aula, poderá promover experiências de ensino e de aprendizagem, favorecendo a resolução de
problemas, a interação, a interatividade e o desenvolvimento do pensamento criativo, bem como a
busca por alternativas e novas possibilidades de enfrentar os desafios do contexto educacional e do
cotidiano dos sujeitos que habitam o território socioeducativo.
Assim, levantar as práticas exitosas sobre o uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da
educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade necessárias ao processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência, se coloca como desafio fundamental para a qualificação
da política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, no sentido de buscar alternativas
e possibilidades potenciais de subsídios que contribuam com a implementação de ações voltadas
para a gestão da educação, para a formação de professores, para a aprendizagem dos alunos e
para uma melhor relação entre todos.
Assim, faz-se necessária a contratação de consultoria, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
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4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o desenvolvimento
de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva, na
educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação
Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 1 Tablet
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas no uso de tablets,
no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as possibilidades de
acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência, na região. (Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas no uso
de tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região. (Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região, (Sul, Sudeste e Centro Oeste), destacando as interfaces
de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica
Nível Superior com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, preferencialmente
em curso de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da Informação ou Terapia
Ocupacional;
B. Exigências Específicas do Contratado
B.1 Exigências específicas
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados aos temas;
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos
Qtd. Parcelas: 1
ATIV.
2.1.3; 2.2.1; 2.2.2

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

Produto 1. Documento técnico contendo R$ 17,000.00
proposta de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação e

PRAZO DE
ENTREGA
40 dias após a
assinatura do
contrato
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divulgação de experiências exitosas no
uso de tablets, no contexto didático e
pedagógico da educação básica,
destacando as interfaces de
acessibilidade identificadas no processo
de ensino e aprendizagem de pessoas
com deficiência, na região. (Sul, Sudeste
e Centro Oeste)
8. VALOR GLOBAL
R$ 17.000,00( dezessete mil reais)
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
Sul, Sudeste e Centro Oeste
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período: 1 mes e 16 dias
11. NÚMERO DE VAGAS
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos)
Curso superior na área solicitada. 05 pontos
Especialização. 10 pontos
Mestrado ou Doutorado. 15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos)
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados ao tema; 25 pontos
Mais de 02 (dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano, até 10 pontos); 10 pontos
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)
Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva inclusiva legislação e normas
aplicáveis; Até 35 pontos
Relação de sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser desenvolvido na consultoria. Até
15 pontos
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência Profissional.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________, DECLARO que estou ciente de
que o Contrato, ora assinado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI, no âmbito
do Projeto OEI/BRA/08/003 firmado entre esta e o(a) Secretaria de Educação Especial, não se
submete ao regime jurídico previsto na legislação trabalhista ordinária (CLT), mas ao Decreto
nº. 5.151/2004, norma que rege a contratação de consultores para o desempenho de atribuições
técnicas nos Projetos de Cooperação.
Declaro, por oportuno, que não mantenho vinculo estatutário ou de qualquer natureza com a
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, tão pouco sou
empregado(a) de empresas públicas ou de sociedades de economia mista.
Declaro que não me encontro contratado(a) em outro Projeto de Cooperação e não estou em
período de interstício contratual entre Órgãos Governamentais ou Organismos Internacionais.
Declaro, por fim, que não estou aposentado(a) por invalidez.
Brasília-DF, 11 de Novembro de 2013.

_________________________________________
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO(A)
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CONTRATO POR PRODUTO

CONTRATANTE:
A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA (OEI), organismo internacional de caráter governamental, inscrito no CNPJ
06.262.080/0001-30, com escritório nesta capital, no SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Edifício
Business Center Tower, sala 919;
CONTRATADO(A):
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileira , RG XXXXXXXX , CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado(a) na XXXXXXXXXXX nº XXX, apto XXXX - XXXXX, CEP XXXXXX XXXXXXXX – XX.
Dados da conta bancária: XXX - BANCO XXXX, agência XXXX-X, conta corrente nº XXXXX-X.
As partes acima têm entre si por justo e contratado o seguinte:
1. - OBJETO
1.1. Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
junto a Coordenação do Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
deficiência, prioritariamente de zero a dezoito ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social.
2. – PRAZO DE DURAÇÃO
2.1. O presente contrato é firmado com início na data da sua assinatura e o término em 27/12/2013.
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3.- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela realização dos serviços objeto do presente contrato o(a) CONTRATADO(A) receberá o valor
total de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), a serem pagos em 1 parcelas, descritas a seguir:
1ª parcela no valor de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), previsto para a data de 21/12/2013,
contra a entrega e aceitação do produto 1 descrito no item 04 do Termo de referência, parte
integrante deste contrato;

3.2. Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional e depositados na conta corrente
informada pelo(a) próprio(a) CONTRATADO(A).
3.3 O pagamento de imposto sobre serviços, bem como o pagamento de qualquer outro tributo que
incida sobre o valor da remuneração pactuada, será de exclusiva responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
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4.- DO LOCAL DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços será em Região Norte e Nordeste. Os produtos serão entregues na
Coordenação do Projeto.
5. EXTINÇÃO DO CONTRATO
5.1 Além da extinção pela recíproca quitação das obrigações e decurso de prazo, o presente contrato
poderá ser extinto:
5.1.1 Por distrato quando as Partes acordarem, de forma amigável, a extinção do Contrato antes do
termo final do presente Instrumento.
5.1.2 Por denúncia a qualquer tempo, de qualquer uma das Partes, desde que notifique, por escrito, a
parte contrária com 10 (dez) dias de antecedência, caso em
que deverão ser apurados os haveres proporcionais aos serviços efetivamente prestados;
5.1.3 Por resolução caso qualquer das partes infrinja qualquer das obrigações assumidas no presente
Contrato, devendo a Parte que deu causa arcar com eventuais perdas e danos, se houver.
6. – RESÍDUOS PAGOS EM CASO DE MORTE
6.1. O(A) CONTRATADO(A) designa o(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXX , CPF: XXX.XXX.XXX - XX,
morador(a) na XXXXXXX, nº XXX - XXX , CEP XXXXX-XXX, XXX- XX, como seu(ua) beneficiário(a)
para, no caso de morte, receber quaisquer montantes a que o(a) CONTRATADO(A) tenha direito nos
termos deste contrato.
7. - DOS SEGUROS DE VIDA E SAÚDE
7.1. O(A) CONTRATADO(A) declara ter ciência de que é de sua exclusiva responsabilidade a
contratação de seguro de vida e seguro saúde durante o período de vigência deste contrato, não
cabendo à OEI qualquer responsabilidade ou ônus adicional sobre essa contratação.
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8. - DO SIGILO
8.1 O(A) CONTRATADO(A):
Obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores,
informações, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da
CONTRATANTE ou de qualquer Parceiro das quais venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
lhe venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da CONTRATANTE ou de
terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou
deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob penas da lei, durante tempo
indeterminado, mesmo após a rescisão do presente termo, independentemente da motivação.
9. DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
9.1. Fica perfeitamente ajustado e esclarecido que não existe vínculo de natureza trabalhista entre a
CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A).
10.- DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
10.1. É do(a) CONTRATADO(A) a responsabilidade por todos os danos que der causa diretamente à
CONTRATANTE, a Órgãos/Entes da Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do contrato.
11 – DA PROPRIEDADE MATERIAL E INTELECTUAL
11.1. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Contrato, e que, em razão
deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, constituirão propriedade da
CONTRATANTE, que poderá utilizá-los conforme julgar conveniente, mesmo após o termino do prazo
de vigência do presente instrumento, respeitado o disposto na legislação pertinente.
11.2. Os direitos autorais sobre os produtos, patrimoniais e morais, com todas as suas características,
diretas e indiretas, conseqüências e direitos conexos que possam advir da reprodução, divulgação e
outras formas de veiculação pública ou privada, pertencerão, exclusivamente a CONTRATANTE,
estando o(a) CONTRATADO(A) proibido(a) de divulgar quaisquer dos produtos elaborados em sem a
expressa anuência da CONTRATANTE.
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12.- DA SUPERVISÃO
12.1. Os trabalhos realizados pelo(a) CONTRATADO(A) estarão sujeitos à supervisão da
CONTRATANTE, que desta forma averiguará o bom cumprimento dos mesmos e para tanto poderá,
sempre que entender cabível, propor alterações, solicitar melhorias ou mudanças na forma de
execução, podendo ainda advertir ou rescindir o contrato quando entender necessário.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A não exigência, por qualquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição
estabelecida neste contrato será considerada mera tolerância, não implicando sua revogação nem
constituindo novação, mantendo-se o direito de ser exigido a qualquer momento o seu cumprimento.
13.2 Nenhuma alteração ou emenda, extinção ou renúncia de quaisquer das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas surtirá efeito, a não quando feitas por escrito e assinadas por representantes
legais e/ou procuradores de ambas as partes.
13.3 As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) dias.
E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.

CONTRATANTE:
IVANA DE SIQUEIRA
Diretora da OEI no Brasil

CONTRATADO(A):

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2705 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 223/2013
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DECRIAÇÃO: 03/10/2013
1. PROJETO
Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educação
Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento
do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS:
Resultado 2.1 - Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados,
informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como instrumento de
apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da SECADI/MEC.
Resultado 2.2 - Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na
escola, de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS, selecionadas e publicadas
em meio impresso e digital.
2.2 ATIVIDADES:
Atividade 2.1.3 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2.2.1 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem
sucedidas
construídas
nos
estados
e
nos
municípios
brasileiros.
Atividade 2.2.2 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.
3. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em
articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização
e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O
objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos
humanos e da sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas
transversais e intersetoriais.
Assim, a SECADI/MEC, ao desenvolver políticas públicas voltadas à valorização das diferenças e da
diversidade, inclui programas e ações voltados para a inclusão de pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular, sendo
implementados com o objetivo de assegurar o acesso e a permanência destes estudantes em
classes comuns do ensino regular por meio do fortalecimento de estratégias que eliminem as
diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente escolar.
Nesse sentido o Programa Benefício de Prestação Continuada BPC - na Escola, criado a partir da
Portaria Interministerial Nº 18, de 26 de abril de 2007, tem como objetivo acompanhar e monitorar o
acesso e permanência das pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício da Prestação
Continuada da Assistência Social BPC, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio da articulação das
políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, favorecendo seu pleno
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desenvolvimento e participação social.
O BPC na escola se estrutura a partir de quatros eixos principais, que visam: (1) identificar,
anualmente, entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na escola e aqueles que
estão fora da escola; (2) identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola
das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; (3) realizar estudos e desenvolver estratégias
conjuntas para superação destas barreiras; (4) realizar o acompanhamento sistemático das ações e
programas dos entes federados que aderirem ao Programa. Nesta ação, anualmente é realizado o
pareamento de dados dos beneficiários do BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando os
índices de acesso e de exclusão escolar.
Considerando que um dos eixos do Programa BPC na Escola se constitui na realização de estudos e
desenvolvimento de estratégias conjuntas para a superação das barreiras para o acesso e a
permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC e entendendo que a
concepção de educação inclusiva promove processos mais amplos de formação, a SECADI, em
parceria com a OEI, desenvolve o Projeto OEI BRA/08-003, visando o fortalecimento da capacidade
institucional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI
em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de
idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social BPC/LOAS.
Suas ações mantiveram foco direcionado para formulação e atualização dos processos e
instrumentos de planejamento e de avaliação no âmbito da SECADI/MEC para intensificar e
aprimorar sua atuação institucional na ampliação do ingresso e da permanência, na escola, de
pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do BPC.
A SECADI, preocupada em qualificar ações que garantam a acessibilidade de pessoas com
deficiência, no contexto da educação básica, fomenta e participa de ações intersetoriais e
interministeriais, tais como a implantação do Sistema de Frequência Modulada FM e a mobilização
dos sistemas de ensino para a aplicação da NBR 9050, as quais demandam inúmeras ações de
monitoramento e acompanhamento conjunto entre os responsáveis.
Ainda, cabe destacar que o MEC também incentiva o uso de tecnologias assistivas e de recursos
tecnológicos com acessibilidade, um exemplo é aquisição/distribuição de tabletes.
Compreende-se que a utilização de tablets, na transversalidade dos espaços que compõem a sala
de aula, poderá promover experiências de ensino e de aprendizagem, favorecendo a resolução de
problemas, a interação, a interatividade e o desenvolvimento do pensamento criativo, bem como a
busca por alternativas e novas possibilidades de enfrentar os desafios do contexto educacional e do
cotidiano dos sujeitos que habitam o território socioeducativo.
Assim, levantar as práticas exitosas sobre o uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da
educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade necessárias ao processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência, se coloca como desafio fundamental para a qualificação
da política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, no sentido de buscar alternativas
e possibilidades potenciais de subsídios que contribuam com a implementação de ações voltadas
para a gestão da educação, para a formação de professores, para a aprendizagem dos alunos e
para uma melhor relação entre todos.
Assim, faz-se necessária a contratação de consultoria, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
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4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o desenvolvimento
de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva, na
educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação
Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2NBR 9050
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na aplicação da
Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas na aplicação
da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Norte, Nordeste).
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica
Nível Superior com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, preferencialmente
em curso de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da Informação ou Terapia
Ocupacional;
B. Exigências Específicas do Contratado
B.1 Exigências específicas
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados aos temas;
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos
Qtd. Parcelas: 1
ATIV.
2.1.3; 2.2.1; 2.2.2

DESCRIÇÃO DA PARCELA
Documento técnico contendo proposta
de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação de experiências
exitosas na aplicação da Norma
Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e

VALOR DA
PARCELA
R$ 17,000.00

PRAZO DE
ENTREGA
40 dias após a
assinatura do
contrato
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equipamentos urbanos - NBR 9050, no
ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Norte,
Nordeste)
8. VALOR GLOBAL
R$ 17.000,00( dezessete mil reais)
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
Região Norte e Nordeste
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período: 1 mes e 16 dias
11. NÚMERO DE VAGAS
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos)
Curso superior na área solicitada. 05 pontos
Especialização. 10 pontos
Mestrado ou Doutorado. 15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos)
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados ao tema; 25 pontos
Mais de 02 (dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano, até 10 pontos); 10 pontos
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)
Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva inclusiva legislação e normas
aplicáveis; Até 35 pontos
Relação de sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser desenvolvido na consultoria. Até
15 pontos
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência Profissional.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________, DECLARO que estou ciente de
que o Contrato, ora assinado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI, no âmbito
do Projeto OEI/BRA/08/003 firmado entre esta e o(a) Secretaria de Educação Especial, não se
submete ao regime jurídico previsto na legislação trabalhista ordinária (CLT), mas ao Decreto
nº. 5.151/2004, norma que rege a contratação de consultores para o desempenho de atribuições
técnicas nos Projetos de Cooperação.
Declaro, por oportuno, que não mantenho vinculo estatutário ou de qualquer natureza com a
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, tão pouco sou
empregado(a) de empresas públicas ou de sociedades de economia mista.
Declaro que não me encontro contratado(a) em outro Projeto de Cooperação e não estou em
período de interstício contratual entre Órgãos Governamentais ou Organismos Internacionais.
Declaro, por fim, que não estou aposentado(a) por invalidez.
Brasília-DF, 11 de Novembro de 2013.

_________________________________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)
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CONTRATO POR PRODUTO

CONTRATANTE:
A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA (OEI), organismo internacional de caráter governamental, inscrito no CNPJ
06.262.080/0001-30, com escritório nesta capital, no SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Edifício
Business Center Tower, sala 919;
CONTRATADO(A):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileira , RG XXXXXXXXXX, CPF nº.XXX.XXX.XXX-XX, residente
e domiciliado(a) na XXXXX XXXXX XXXXX, nº XXX, CEP XXXXX-XXX XXXXXX – XX. Dados da
conta bancária: XXX - BANCO XXXX, agência XXXX, conta corrente nº XXXXXX-X.
As partes acima têm entre si por justo e contratado o seguinte:
1. - OBJETO
1.1. Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
junto a Coordenação do Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
deficiência, prioritariamente de zero a dezoito ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social.
2. – PRAZO DE DURAÇÃO
2.1. O presente contrato é firmado com início na data da sua assinatura e o término em 27/12/2013.
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3.- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela realização dos serviços objeto do presente contrato o(a) CONTRATADO(A) receberá o valor
total de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), a serem pagos em 1 parcelas, descritas a seguir:
1ª parcela no valor de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), previsto para a data de 21/12/2013,
contra a entrega e aceitação do produto 1 descrito no item 04 do Termo de referência, parte
integrante deste contrato;

3.2. Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional e depositados na conta corrente
informada pelo(a) próprio(a) CONTRATADO(A).
3.3 O pagamento de imposto sobre serviços, bem como o pagamento de qualquer outro tributo que
incida sobre o valor da remuneração pactuada, será de exclusiva responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
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4.- DO LOCAL DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços será em Norte e Nordeste. Os produtos serão entregues na
Coordenação do Projeto.
5. EXTINÇÃO DO CONTRATO
5.1 Além da extinção pela recíproca quitação das obrigações e decurso de prazo, o presente contrato
poderá ser extinto:
5.1.1 Por distrato quando as Partes acordarem, de forma amigável, a extinção do Contrato antes do
termo final do presente Instrumento.
5.1.2 Por denúncia a qualquer tempo, de qualquer uma das Partes, desde que notifique, por escrito, a
parte contrária com 10 (dez) dias de antecedência, caso em
que deverão ser apurados os haveres proporcionais aos serviços efetivamente prestados;
5.1.3 Por resolução caso qualquer das partes infrinja qualquer das obrigações assumidas no presente
Contrato, devendo a Parte que deu causa arcar com eventuais perdas e danos, se houver.
6. – RESÍDUOS PAGOS EM CASO DE MORTE
6.1. O(A) CONTRATADO(A) designa o(a) Sr(a). XXXXXX XXXX XXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-XX,
morador(a) na XXX XXXXXXX XXXX, nº XXX , CEP XXXXXX-XXX, XXXXXXX-XX, como seu(ua)
beneficiário(a) para, no caso de morte, receber quaisquer montantes a que o(a) CONTRATADO(A)
tenha direito nos termos deste contrato.
7. - DOS SEGUROS DE VIDA E SAÚDE
7.1. O(A) CONTRATADO(A) declara ter ciência de que é de sua exclusiva responsabilidade a
contratação de seguro de vida e seguro saúde durante o período de vigência deste contrato, não
cabendo à OEI qualquer responsabilidade ou ônus adicional sobre essa contratação.
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8. - DO SIGILO
8.1 O(A) CONTRATADO(A):
Obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores,
informações, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da
CONTRATANTE ou de qualquer Parceiro das quais venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
lhe venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da CONTRATANTE ou de
terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou
deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob penas da lei, durante tempo
indeterminado, mesmo após a rescisão do presente termo, independentemente da motivação.
9. DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
9.1. Fica perfeitamente ajustado e esclarecido que não existe vínculo de natureza trabalhista entre a
CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A).
10.- DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
10.1. É do(a) CONTRATADO(A) a responsabilidade por todos os danos que der causa diretamente à
CONTRATANTE, a Órgãos/Entes da Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do contrato.
11 – DA PROPRIEDADE MATERIAL E INTELECTUAL
11.1. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Contrato, e que, em razão
deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, constituirão propriedade da
CONTRATANTE, que poderá utilizá-los conforme julgar conveniente, mesmo após o termino do prazo
de vigência do presente instrumento, respeitado o disposto na legislação pertinente.
11.2. Os direitos autorais sobre os produtos, patrimoniais e morais, com todas as suas características,
diretas e indiretas, conseqüências e direitos conexos que possam advir da reprodução, divulgação e
outras formas de veiculação pública ou privada, pertencerão, exclusivamente a CONTRATANTE,
estando o(a) CONTRATADO(A) proibido(a) de divulgar quaisquer dos produtos elaborados em sem a
expressa anuência da CONTRATANTE.

4

Organização
dos Estados
Ibero-americanos
Para a Educação,
a Ciência
e a Cultura

12.- DA SUPERVISÃO
12.1. Os trabalhos realizados pelo(a) CONTRATADO(A) estarão sujeitos à supervisão da
CONTRATANTE, que desta forma averiguará o bom cumprimento dos mesmos e para tanto poderá,
sempre que entender cabível, propor alterações, solicitar melhorias ou mudanças na forma de
execução, podendo ainda advertir ou rescindir o contrato quando entender necessário.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A não exigência, por qualquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição
estabelecida neste contrato será considerada mera tolerância, não implicando sua revogação nem
constituindo novação, mantendo-se o direito de ser exigido a qualquer momento o seu cumprimento.
13.2 Nenhuma alteração ou emenda, extinção ou renúncia de quaisquer das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas surtirá efeito, a não quando feitas por escrito e assinadas por representantes
legais e/ou procuradores de ambas as partes.
13.3 As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) dias.
E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.

CONTRATANTE:
IVANA DE SIQUEIRA
Diretora da OEI no Brasil

CONTRATADO(A):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2705 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 223/2013
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DECRIAÇÃO: 03/10/2013
1. PROJETO
Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educação
Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento
do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS:
Resultado 2.1 - Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados,
informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como instrumento de
apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da SECADI/MEC.
Resultado 2.2 - Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na
escola, de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS, selecionadas e publicadas
em meio impresso e digital.
2.2 ATIVIDADES:
Atividade 2.1.3 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2.2.1 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem
sucedidas
construídas
nos
estados
e
nos
municípios
brasileiros.
Atividade 2.2.2 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.
3. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em
articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização
e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O
objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos
humanos e da sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas
transversais e intersetoriais.
Assim, a SECADI/MEC, ao desenvolver políticas públicas voltadas à valorização das diferenças e da
diversidade, inclui programas e ações voltados para a inclusão de pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular, sendo
implementados com o objetivo de assegurar o acesso e a permanência destes estudantes em
classes comuns do ensino regular por meio do fortalecimento de estratégias que eliminem as
diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente escolar.
Nesse sentido o Programa Benefício de Prestação Continuada BPC - na Escola, criado a partir da
Portaria Interministerial Nº 18, de 26 de abril de 2007, tem como objetivo acompanhar e monitorar o
acesso e permanência das pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício da Prestação
Continuada da Assistência Social BPC, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio da articulação das
políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, favorecendo seu pleno
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desenvolvimento e participação social.
O BPC na escola se estrutura a partir de quatros eixos principais, que visam: (1) identificar,
anualmente, entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na escola e aqueles que
estão fora da escola; (2) identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola
das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; (3) realizar estudos e desenvolver estratégias
conjuntas para superação destas barreiras; (4) realizar o acompanhamento sistemático das ações e
programas dos entes federados que aderirem ao Programa. Nesta ação, anualmente é realizado o
pareamento de dados dos beneficiários do BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando os
índices de acesso e de exclusão escolar.
Considerando que um dos eixos do Programa BPC na Escola se constitui na realização de estudos e
desenvolvimento de estratégias conjuntas para a superação das barreiras para o acesso e a
permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC e entendendo que a
concepção de educação inclusiva promove processos mais amplos de formação, a SECADI, em
parceria com a OEI, desenvolve o Projeto OEI BRA/08-003, visando o fortalecimento da capacidade
institucional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI
em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de
idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social BPC/LOAS.
Suas ações mantiveram foco direcionado para formulação e atualização dos processos e
instrumentos de planejamento e de avaliação no âmbito da SECADI/MEC para intensificar e
aprimorar sua atuação institucional na ampliação do ingresso e da permanência, na escola, de
pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do BPC.
A SECADI, preocupada em qualificar ações que garantam a acessibilidade de pessoas com
deficiência, no contexto da educação básica, fomenta e participa de ações intersetoriais e
interministeriais, tais como a implantação do Sistema de Frequência Modulada FM e a mobilização
dos sistemas de ensino para a aplicação da NBR 9050, as quais demandam inúmeras ações de
monitoramento e acompanhamento conjunto entre os responsáveis.
Ainda, cabe destacar que o MEC também incentiva o uso de tecnologias assistivas e de recursos
tecnológicos com acessibilidade, um exemplo é aquisição/distribuição de tabletes.
Compreende-se que a utilização de tablets, na transversalidade dos espaços que compõem a sala
de aula, poderá promover experiências de ensino e de aprendizagem, favorecendo a resolução de
problemas, a interação, a interatividade e o desenvolvimento do pensamento criativo, bem como a
busca por alternativas e novas possibilidades de enfrentar os desafios do contexto educacional e do
cotidiano dos sujeitos que habitam o território socioeducativo.
Assim, levantar as práticas exitosas sobre o uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da
educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade necessárias ao processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência, se coloca como desafio fundamental para a qualificação
da política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, no sentido de buscar alternativas
e possibilidades potenciais de subsídios que contribuam com a implementação de ações voltadas
para a gestão da educação, para a formação de professores, para a aprendizagem dos alunos e
para uma melhor relação entre todos.
Assim, faz-se necessária a contratação de consultoria, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
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4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o desenvolvimento
de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva, na
educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação
Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 1 Tablet
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas no uso de tablets,
no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as possibilidades de
acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência, na região. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas no uso
de tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região, ((Norte, Nordeste), destacando as interfaces de
acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica
Nível Superior com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, preferencialmente
em curso de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da Informação ou Terapia
Ocupacional;
B. Exigências Específicas do Contratado
B.1 Exigências específicas
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados aos temas;
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos
Qtd. Parcelas: 1
ATIV.
2.1.3; 2.2.1; 2.2.2

DESCRIÇÃO DA PARCELA
Documento técnico contendo proposta
de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação de experiências

VALOR DA
PARCELA
R$ 17,000.00

PRAZO DE
ENTREGA
40 dias após a
assinatura do
contrato
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exitosas na aplicação da Norma
Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos - NBR 9050, no
ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Norte,
Nordeste)
8. VALOR GLOBAL
R$ 17.000,00( dezessete mil reais)
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
Norte e Nordeste
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período: 1 mes e 16 dias
11. NÚMERO DE VAGAS
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos)
Curso superior na área solicitada. 05 pontos
Especialização. 10 pontos
Mestrado ou Doutorado. 15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos)
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados ao tema; 25 pontos
Mais de 02 (dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano, até 10 pontos); 10 pontos
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)
Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva inclusiva legislação e normas
aplicáveis; Até 35 pontos
Relação de sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser desenvolvido na consultoria. Até
15 pontos
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência Profissional.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________, DECLARO que estou ciente de
que o Contrato, ora assinado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI, no âmbito
do Projeto OEI/BRA/08/003 firmado entre esta e o(a) Secretaria de Educação Especial, não se
submete ao regime jurídico previsto na legislação trabalhista ordinária (CLT), mas ao Decreto
nº. 5.151/2004, norma que rege a contratação de consultores para o desempenho de atribuições
técnicas nos Projetos de Cooperação.
Declaro, por oportuno, que não mantenho vinculo estatutário ou de qualquer natureza com a
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, tão pouco sou
empregado(a) de empresas públicas ou de sociedades de economia mista.
Declaro que não me encontro contratado(a) em outro Projeto de Cooperação e não estou em
período de interstício contratual entre Órgãos Governamentais ou Organismos Internacionais.
Declaro, por fim, que não estou aposentado(a) por invalidez.
Brasília-DF, 11 de Novembro de 2013.

_________________________________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)
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CONTRATO POR PRODUTO

CONTRATANTE:
A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A
CULTURA (OEI), organismo internacional de caráter governamental, inscrito no CNPJ
06.262.080/0001-30, com escritório nesta capital, no SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Edifício
Business Center Tower, sala 919;
CONTRATADO(A):
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileira , RG XXXXXXXXX , CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, residente e
domiciliado(a) na XXX XXXXXXX, Nº XXX - XXXX XXX, CEP XXXXX-XXX, XXXXXXX – XX. Dados
da conta bancária: XXX - BANCO XXXXXX, agência XXXX-X , conta corrente nº XXXXX-X .
As partes acima têm entre si por justo e contratado o seguinte:
1. - OBJETO
1.1. Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
junto a Coordenação do Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
deficiência, prioritariamente de zero a dezoito ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social.
2. – PRAZO DE DURAÇÃO
2.1. O presente contrato é firmado com início na data da sua assinatura e o término em 27/12/2013.
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3.- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela realização dos serviços objeto do presente contrato o(a) CONTRATADO(A) receberá o valor
total de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), a serem pagos em 1 parcelas, descritas a seguir:
1ª parcela no valor de R$ 17.000,00 ( dezessete mil reais), previsto para a data de 21/12/2013,
contra a entrega e aceitação do produto 1 descrito no item 04 do Termo de referência, parte
integrante deste contrato;

3.2. Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional e depositados na conta corrente
informada pelo(a) próprio(a) CONTRATADO(A).
3.3 O pagamento de imposto sobre serviços, bem como o pagamento de qualquer outro tributo que
incida sobre o valor da remuneração pactuada, será de exclusiva responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
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4.- DO LOCAL DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços será em Sul, Sudeste e Centro Oeste. Os produtos serão entregues na
Coordenação do Projeto.
5. EXTINÇÃO DO CONTRATO
5.1 Além da extinção pela recíproca quitação das obrigações e decurso de prazo, o presente contrato
poderá ser extinto:
5.1.1 Por distrato quando as Partes acordarem, de forma amigável, a extinção do Contrato antes do
termo final do presente Instrumento.
5.1.2 Por denúncia a qualquer tempo, de qualquer uma das Partes, desde que notifique, por escrito, a
parte contrária com 10 (dez) dias de antecedência, caso em
que deverão ser apurados os haveres proporcionais aos serviços efetivamente prestados;
5.1.3 Por resolução caso qualquer das partes infrinja qualquer das obrigações assumidas no presente
Contrato, devendo a Parte que deu causa arcar com eventuais perdas e danos, se houver.
6. – RESÍDUOS PAGOS EM CASO DE MORTE
6.1. O(A) CONTRATADO(A) designa o(a) Sr(a). XXXXXX XXXXXXXX , CPF: XXX.XXX.XXX-XX,
morador(a) na XXX XXXXXX, NºXXX - XXXXXXXXX, CEP XXXXX-XXX, XXXXXXXXX-XX, como
seu(ua) beneficiário(a) para, no caso de morte, receber quaisquer montantes a que o(a)
CONTRATADO(A) tenha direito nos termos deste contrato.
7. - DOS SEGUROS DE VIDA E SAÚDE
7.1. O(A) CONTRATADO(A) declara ter ciência de que é de sua exclusiva responsabilidade a
contratação de seguro de vida e seguro saúde durante o período de vigência deste contrato, não
cabendo à OEI qualquer responsabilidade ou ônus adicional sobre essa contratação.
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8. - DO SIGILO
8.1 O(A) CONTRATADO(A):
Obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores,
informações, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da
CONTRATANTE ou de qualquer Parceiro das quais venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
lhe venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da CONTRATANTE ou de
terceiros, não podendo sob qualquer pretexto divulgar, revelar, comercializar, reproduzir, utilizar ou
deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob penas da lei, durante tempo
indeterminado, mesmo após a rescisão do presente termo, independentemente da motivação.
9. DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
9.1. Fica perfeitamente ajustado e esclarecido que não existe vínculo de natureza trabalhista entre a
CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A).
10.- DA RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
10.1. É do(a) CONTRATADO(A) a responsabilidade por todos os danos que der causa diretamente à
CONTRATANTE, a Órgãos/Entes da Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do contrato.
11 – DA PROPRIEDADE MATERIAL E INTELECTUAL
11.1. Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Contrato, e que, em razão
deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, constituirão propriedade da
CONTRATANTE, que poderá utilizá-los conforme julgar conveniente, mesmo após o termino do prazo
de vigência do presente instrumento, respeitado o disposto na legislação pertinente.
11.2. Os direitos autorais sobre os produtos, patrimoniais e morais, com todas as suas características,
diretas e indiretas, conseqüências e direitos conexos que possam advir da reprodução, divulgação e
outras formas de veiculação pública ou privada, pertencerão, exclusivamente a CONTRATANTE,
estando o(a) CONTRATADO(A) proibido(a) de divulgar quaisquer dos produtos elaborados em sem a
expressa anuência da CONTRATANTE.
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12.- DA SUPERVISÃO
12.1. Os trabalhos realizados pelo(a) CONTRATADO(A) estarão sujeitos à supervisão da
CONTRATANTE, que desta forma averiguará o bom cumprimento dos mesmos e para tanto poderá,
sempre que entender cabível, propor alterações, solicitar melhorias ou mudanças na forma de
execução, podendo ainda advertir ou rescindir o contrato quando entender necessário.
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A não exigência, por qualquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição
estabelecida neste contrato será considerada mera tolerância, não implicando sua revogação nem
constituindo novação, mantendo-se o direito de ser exigido a qualquer momento o seu cumprimento.
13.2 Nenhuma alteração ou emenda, extinção ou renúncia de quaisquer das cláusulas contratuais
aqui estabelecidas surtirá efeito, a não quando feitas por escrito e assinadas por representantes
legais e/ou procuradores de ambas as partes.
13.3 As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) dias.
E por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor.

Brasília (DF), 11 de Novembro de 2013.

CONTRATANTE:
IVANA DE SIQUEIRA
Diretora da OEI no Brasil

CONTRATADO(A):

XXXXXXXXXXXXXXX
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2705 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 223/2013
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DECRIAÇÃO: 03/10/2013
1. PROJETO
Projeto OEI/BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de Educação
Especial - SEESP/MEC em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento
do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
ano de idades, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS:
Resultado 2.1 - Sistemáticas de coletas, organização e armazenamento de dados,
informações e práticas de sucesso formuladas, testadas e implantadas como instrumento de
apoio ao planejamento, à avaliação e ao processo decisório da SECADI/MEC.
Resultado 2.2 - Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na
escola, de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS, selecionadas e publicadas
em meio impresso e digital.
2.2 ATIVIDADES:
Atividade 2.1.3 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2.2.1 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem
sucedidas
construídas
nos
estados
e
nos
municípios
brasileiros.
Atividade 2.2.2 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.
3. JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em
articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização
e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O
objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos
humanos e da sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas
transversais e intersetoriais.
Assim, a SECADI/MEC, ao desenvolver políticas públicas voltadas à valorização das diferenças e da
diversidade, inclui programas e ações voltados para a inclusão de pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular, sendo
implementados com o objetivo de assegurar o acesso e a permanência destes estudantes em
classes comuns do ensino regular por meio do fortalecimento de estratégias que eliminem as
diversas formas de discriminação e exclusão no ambiente escolar.
Nesse sentido o Programa Benefício de Prestação Continuada BPC - na Escola, criado a partir da
Portaria Interministerial Nº 18, de 26 de abril de 2007, tem como objetivo acompanhar e monitorar o
acesso e permanência das pessoas com deficiência, beneficiárias do Benefício da Prestação
Continuada da Assistência Social BPC, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio da articulação das
políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, favorecendo seu pleno
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desenvolvimento e participação social.
O BPC na escola se estrutura a partir de quatros eixos principais, que visam: (1) identificar,
anualmente, entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na escola e aqueles que
estão fora da escola; (2) identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na escola
das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; (3) realizar estudos e desenvolver estratégias
conjuntas para superação destas barreiras; (4) realizar o acompanhamento sistemático das ações e
programas dos entes federados que aderirem ao Programa. Nesta ação, anualmente é realizado o
pareamento de dados dos beneficiários do BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando os
índices de acesso e de exclusão escolar.
Considerando que um dos eixos do Programa BPC na Escola se constitui na realização de estudos e
desenvolvimento de estratégias conjuntas para a superação das barreiras para o acesso e a
permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC e entendendo que a
concepção de educação inclusiva promove processos mais amplos de formação, a SECADI, em
parceria com a OEI, desenvolve o Projeto OEI BRA/08-003, visando o fortalecimento da capacidade
institucional da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI
em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de
idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social BPC/LOAS.
Suas ações mantiveram foco direcionado para formulação e atualização dos processos e
instrumentos de planejamento e de avaliação no âmbito da SECADI/MEC para intensificar e
aprimorar sua atuação institucional na ampliação do ingresso e da permanência, na escola, de
pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias do BPC.
A SECADI, preocupada em qualificar ações que garantam a acessibilidade de pessoas com
deficiência, no contexto da educação básica, fomenta e participa de ações intersetoriais e
interministeriais, tais como a implantação do Sistema de Frequência Modulada FM e a mobilização
dos sistemas de ensino para a aplicação da NBR 9050, as quais demandam inúmeras ações de
monitoramento e acompanhamento conjunto entre os responsáveis.
Ainda, cabe destacar que o MEC também incentiva o uso de tecnologias assistivas e de recursos
tecnológicos com acessibilidade, um exemplo é aquisição/distribuição de tabletes.
Compreende-se que a utilização de tablets, na transversalidade dos espaços que compõem a sala
de aula, poderá promover experiências de ensino e de aprendizagem, favorecendo a resolução de
problemas, a interação, a interatividade e o desenvolvimento do pensamento criativo, bem como a
busca por alternativas e novas possibilidades de enfrentar os desafios do contexto educacional e do
cotidiano dos sujeitos que habitam o território socioeducativo.
Assim, levantar as práticas exitosas sobre o uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da
educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade necessárias ao processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência, se coloca como desafio fundamental para a qualificação
da política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, no sentido de buscar alternativas
e possibilidades potenciais de subsídios que contribuam com a implementação de ações voltadas
para a gestão da educação, para a formação de professores, para a aprendizagem dos alunos e
para uma melhor relação entre todos.
Assim, faz-se necessária a contratação de consultoria, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na
perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
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4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o desenvolvimento
de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva, na
educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas ações.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação
Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2NBR 9050
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na aplicação da
Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas na aplicação
da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica,
na região. (Sul, Sudeste e Centro Oeste).
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica
Nível Superior com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, preferencialmente
em curso de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da Informação ou Terapia
Ocupacional;
B. Exigências Específicas do Contratado
B.1 Exigências específicas
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados aos temas;
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos
Qtd. Parcelas: 1
ATIV.
2.1.3; 2.2.1; 2.2.2

DESCRIÇÃO DA PARCELA
Documento técnico contendo proposta
de instrumentos, critérios e estratégias
para a identificação de experiências
exitosas na aplicação da Norma
Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e

VALOR DA
PARCELA
R$ 17,000.00

PRAZO DE
ENTREGA
40 dias após a
assinatura do
contrato
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equipamentos urbanos - NBR 9050, no
ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Sul,
Sudeste e Centro Oeste)
8. VALOR GLOBAL
R$ 17.000,00( dezessete mil reais)
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
Sul, Sudeste e Centro Oeste
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período: 1 mes e 16 dias
11. NÚMERO DE VAGAS
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos)
Curso superior na área solicitada. 05 pontos
Especialização. 10 pontos
Mestrado ou Doutorado. 15 pontos
Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos)
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados ao tema; 25 pontos
Mais de 02 (dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano, até 10 pontos); 10 pontos
Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)
Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva inclusiva legislação e normas
aplicáveis; Até 35 pontos
Relação de sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser desenvolvido na consultoria. Até
15 pontos
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência Profissional.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.

9

Organização
dos Estados
Ibero-americanos
Para a Educação,
a Ciência
e a Cultura

DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________________, DECLARO que estou ciente de
que o Contrato, ora assinado com a Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI, no âmbito
do Projeto OEI/BRA/08/003 firmado entre esta e o(a) Secretaria de Educação Especial, não se
submete ao regime jurídico previsto na legislação trabalhista ordinária (CLT), mas ao Decreto
nº. 5.151/2004, norma que rege a contratação de consultores para o desempenho de atribuições
técnicas nos Projetos de Cooperação.
Declaro, por oportuno, que não mantenho vinculo estatutário ou de qualquer natureza com a
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, tão pouco sou
empregado(a) de empresas públicas ou de sociedades de economia mista.
Declaro que não me encontro contratado(a) em outro Projeto de Cooperação e não estou em
período de interstício contratual entre Órgãos Governamentais ou Organismos Internacionais.
Declaro, por fim, que não estou aposentado(a) por invalidez.
Brasília-DF, 11 de Novembro de 2013.

_________________________________________
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DIVERSIDADE
E INCLUSÃO

TERMO DE REFERÊNCIA (TOR)
1. Identificação
1.1. Número e Título do Projeto
PROJETO OEI BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI
em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso
e Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a
dezoito anos de idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da
Assistência Social – BPC/LOAS.
1.2. Natureza
1.3. Modalidade
do Serviço

Consultoria

Produto

1.4. Nº de vagas

1.5. Localidade de Trabalho

4 (quatro)

Perfil 1 – Tablet
1 vaga Região Norte e
Nordeste.
1 vaga Região Sul, Sudeste e
Centro Oeste.
(2 vagas)
Perfil 2 – NBR 9050
1 vaga Região Norte e
Nordeste.
1 vaga Região Sul, Sudeste e
Centro Oeste.
(2 vagas)

1.6. Vinculação no PRODOC
Resultado 2.2. Práticas exitosas em ações promotoras do ingresso e permanência, na
escola, de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS, selecionadas e
publicadas em meio impresso e digital.
Metas e/ou Atividade
Atividade 2.1.3. Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2.2.1. Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de
práticas bem sucedidas construídas nos estados e nos municípios brasileiros.
Atividade 2.2.2. Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.
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1.7. Objetivo da Contratação
Seleção e contratação de consultoria especializada, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da
educação especial, na perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a
DPEE na qualificação de suas ações.
1.8. Unidade Supervisora e Cargo do Supervisor
Diretoria de Políticas de Educação Especial – DPEE - Diretora
1.9. Vigência do Contrato

1.10. Valor Total do Contrato

02 meses

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

2. Justificativa
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
em articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas
de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em
direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e
educação para as relações étnico-raciais. O objetivo da SECADI é contribuir para o
desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a valorização das diferenças
e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da
sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas transversais e
intersetoriais.
Assim, a SECADI/MEC, ao desenvolver políticas públicas voltadas à valorização das
diferenças e da diversidade, inclui programas e ações voltados para a inclusão de
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação no ensino regular, sendo implementados com o objetivo de
assegurar o acesso e a permanência destes estudantes em classes comuns do ensino
regular por meio do fortalecimento de estratégias que eliminem as diversas formas de
discriminação e exclusão no ambiente escolar.
Nesse sentido o Programa Benefício de Prestação Continuada – BPC - na Escola, criado
a partir da Portaria Interministerial Nº 18, de 26 de abril de 2007, tem como objetivo
acompanhar e monitorar o acesso e permanência das pessoas com deficiência,
beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, na
faixa etária de 0 a 18 anos, por meio da articulação das políticas de educação, saúde,
assistência social e direitos humanos, favorecendo seu pleno desenvolvimento e
participação social.
O BPC na escola se estrutura a partir de quatros eixos principais, que visam: (1)
identificar, anualmente, entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na
escola e aqueles que estão fora da escola; (2) identificar as principais barreiras para o
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acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; (3)
realizar estudos e desenvolver estratégias conjuntas para superação destas barreiras; (4)
realizar o acompanhamento sistemático das ações e programas dos entes federados que
aderirem ao Programa. Nesta ação, anualmente é realizado o pareamento de dados dos
beneficiários do BPC com a matrícula no Censo Escolar, identificando os índices de
acesso e de exclusão escolar.
Considerando que um dos eixos do Programa BPC na Escola se constitui na realização
de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para a superação das barreiras
para o acesso e a permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do
BPC e entendendo que a concepção de educação inclusiva promove processos mais
amplos de formação, a SECADI, em parceria com a OEI, desenvolve o Projeto OEI –
BRA/08-003, visando o fortalecimento da capacidade institucional da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI em gestão e
avaliação do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
anos de idade, beneficiárias do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social
– BPC/LOAS.
Suas ações mantiveram foco direcionado para formulação e atualização dos processos e
instrumentos de planejamento e de avaliação no âmbito da SECADI/MEC para
intensificar e aprimorar sua atuação institucional na ampliação do ingresso e da
permanência, na escola, de pessoas com deficiência, prioritariamente de zero a dezoito
anos de idade, beneficiárias do BPC.
A SECADI, preocupada em qualificar ações que garantam a acessibilidade de pessoas
com deficiência, no contexto da educação básica, fomenta e participa de ações
intersetoriais e interministeriais, tais como a implantação do Sistema de Frequência
Modulada – FM e a mobilização dos sistemas de ensino para a aplicação da NBR 9050,
as quais demandam inúmeras ações de monitoramento e acompanhamento conjunto
entre os responsáveis.
Ainda, cabe destacar que o MEC também incentiva o uso de tecnologias assistivas e de
recursos tecnológicos com acessibilidade, um exemplo é aquisição/distribuição de
tabletes.
Compreende-se que a utilização de tablets, na transversalidade dos espaços que
compõem a sala de aula, poderá promover experiências de ensino e de aprendizagem,
favorecendo a resolução de problemas, a interação, a interatividade e o desenvolvimento
do pensamento criativo, bem como a busca por alternativas e novas possibilidades de
enfrentar os desafios do contexto educacional e do cotidiano dos sujeitos que habitam o
território socioeducativo.
Assim, levantar as práticas exitosas sobre o uso de tablets, no contexto didático e
pedagógico da educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade necessárias
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ao processo de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência, se coloca como
desafio fundamental para a qualificação da política nacional de educação especial na
perspectiva inclusiva, no sentido de buscar alternativas e possibilidades potenciais de
subsídios que contribuam com a implementação de ações voltadas para a gestão da
educação, para a formação de professores, para a aprendizagem dos alunos e para uma
melhor relação entre todos.
Assim, faz-se necessária a contratação de consultoria, na modalidade produto, para o
desenvolvimento de estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação e divulgação de experiências exitosas, no âmbito da
educação especial, na perspectiva inclusiva, na educação básica, visando subsidiar a
DPEE na qualificação de suas ações.

3. Produtos e Atividades
Atividades para a Elaboração do Produto 1 – Perfil 1 Tablet
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas no
uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as
possibilidades de acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de
pessoas com deficiência, na região, (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste),
destacando as interfaces de acessibilidade identificadas no processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência.
Produto 1. Documento técnico contendo proposta de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação e divulgação de experiências exitosas no uso de tablets,
no contexto didático e pedagógico da educação básica, destacando as interfaces de
acessibilidade identificadas no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
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Atividades para a Elaboração do Produto 1 – Perfil 2– NBR 9050
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 10 experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
Produto 1. Documento técnico contendo proposta de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação de experiências exitosas na aplicação da Norma
Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da educação básica, na região.
(Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste)
4. Custo e Cronograma de Pagamento
O custo total dos serviços de consultoria foi estimado em R$ 17.000,00 (dezessete mil
reais), por produto, considerando a complexidade dos produtos e a as exigências
criteriosas de formação e experiências do perfil necessário para a elaboração dos
produtos. Um consultor será responsável pelas Regiões Norte e Nordeste, e o outro
consultor pelas Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, relativo a cada um dos dois
perfis.

PERFIL

Perfil 1

PRODUTOS CONSULTOR

DATAS
DE
ENTREGA

VALOR
POR
PRODUTO

Produto 1. Documento técnico contendo proposta de
instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
e divulgação de experiências exitosas no uso de tablets, 60 dias após
R$ 17.000,00
no contexto didático e pedagógico da educação básica, assinatura
destacando as interfaces de acessibilidade identificadas do contrato
no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com
deficiência, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e
5

Centro Oeste)
Perfil 2

Produto 1. Documento técnico contendo proposta de
instrumentos, critérios e estratégias para a identificação
de experiências exitosas na aplicação da Norma
Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, 60 dias após
R$ 17.000,00
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR assinatura
9050, no ambiente escolar, no contexto da educação do contrato
básica, na região. (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e
Centro Oeste)

5. Apresentação dos Produtos
Os produtos deverão ser apresentados, em suas versões preliminares, para à área
demandante proceder às orientações de ajustes necessários. Ao finalizar o produto
técnico o consultor deverá encaminhá-lo ao Gabinete da SECADI via Protocolo, que
por sua vez o encaminhará à Diretoria demandante para análise, preenchimento do
Termo Circunstanciado e emissão de Parecer Técnico a respeito do produto e, enviará,
por meio de Memorando, à UGP/ Gabinete, que solicitará as providências quanto à
análise e ao pagamento junto ao Organismo Internacional parceiro. O produto deverá
ser encaminhado em 01 (uma) via impressa encadernada e 01 (uma) via digitalizada
em CD.
Cabe à UGP verificar a conformidade da solicitação com o contrato firmado,
providenciar o envio do produto para que o organismo internacional parceiro analisalo e efetuar o pagamento da parcela correspondente.
O produto deve conter a Ficha de Encaminhamento onde é identificado o nome do
consultor, do projeto, do produto a que se refere o pagamento e as assinaturas do
consultor e do supervisor atestando os serviços prestados.

6. Perfil do Consultor
6.1 Formação
Nível Superior com diploma devidamente reconhecido pelo MEC,
preferencialmente em curso de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia da
Informação ou Terapia Ocupacional;
Experiência Profissional
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados aos temas;
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6. Insumos
Há a previsão de realização de viagens:
- para o desenvolvimento de algumas atividades na região para a qual for
designado, sendo:
10 trechos (ida e volta) do local de domicílio do/a consultor/a para
municípios situados em estados que compõem a sua região.
03 diárias para cada trecho.
- devido à necessidade de apresentação do produto, em reunião técnica, para a
equipe da DPEE, prevendo:
02 trechos (ida e volta) do local de domicílio do/a consultor/a para Brasília.
02 diárias
Para cada deslocamento deve ser preenchido o formulário de solicitação das
passagens e diárias, justificando com o maior detalhamento possível a relevância
da(s) viagem(s) para a realização dos trabalhos de consultoria, bem como,
preencher o formulário de relatório da viagem. A UGP fornecerá os formulários,
onde deve-se informar a vinculação das atividades a serem realizadas com os
objetivos, resultados, atividades e metas previstas no Termo de Referencia.

7. Número de vagas
04 (quatro)
8.

Localidade de Trabalho
1. Perfil 1 – Região (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste) - Tablet
2.

9.

Perfil 2 – Região (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste) – NBR 9050

Processo Seletivo e Critérios
10.1. Processo Seletivo
O Processo Seletivo Simplificado - PSS de que trata este Termo de Referência TOR consistirá de duas fases: 1ª fase - análise curricular; 2ª fase – entrevista.
Todas as entrevistas serão realizadas por telefone e gravadas, sendo devidamente
anexadas ao Processo.
Todos os candidatos selecionados para a 2ª fase do Processo deverão apresentar
documentação comprobatória da formação e da experiência profissional, até o
momento da entrevista.
7

A Comissão de Seleção convocará os selecionados para a entrevista por meio
eletrônico estabelecendo prazo mínimo de dois dias úteis para confirmar sua
participação, sob pena de desclassificação do Processo Seletivo àquele que não
confirmar a sua participação da entrevista.
O resultado será estabelecido conforme os itens relacionados a seguir, totalizando a
pontuação máxima em 100 pontos.

Perfil
Formação Acadêmica
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos)

PONTUAÇÃO

Curso superior na área solicitada.
Especialização.
Mestrado ou Doutorado.

05
10
15

Será considerado para registro apenas o curso de maior pontuação
Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos)
Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos relacionados ao
tema;
Mais de 02 (dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano,
até 10 pontos);

PONTUAÇÃO
25
10

Entrevista
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)

PONTUAÇÃO

Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva Até 35 pontos
inclusiva – legislação e normas aplicáveis;
Relação de sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser Até 15 pontos
desenvolvido na consultoria.
Serão exigidos documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência
Profissional.
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Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência
e a Cultura.
Edital Nº 223/2013
Contratação de consultor na Modalidade PRODUTO
PROJETO OEI/BRA/08/003
Formação: Nível Superior com diploma devidamente reconhecido
pelo MEC, preferencialmente em curso de Arquitetura, Engenharia,
Tecnologia da Informação ou Terapia Ocupacional; Experiência
Profissional: Experiência mínima de 02 (dois) anos em projetos
relacionados aos temas; Seleção e contratação de consultoria
especializada, na modalidade produto, para o desenvolvimento de
estudos que possibilitem a proposição de instrumentos, critérios e
estratégias para a identificação e divulgação de experiências exitosas,
no âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva, na
educação básica, visando subsidiar a DPEE na qualificação de suas
ações. Vagas: 04(quatro) vagas: Perfil 1 Tablet Região (Norte,
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste) - (2 vagas); Perfil 2 NBR 9050
Região (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste) - (2 vagas)
Formação Acadêmica CARACTERIZAÇÃO (Máximo 15 pontos) Curso
superior na área solicitada. 05 pontos; Especialização. 10 pontos;
Mestrado ou Doutorado. 15 pontos. Será considerado para registro
apenas o curso de maior pontuação. Experiência Profissional
CARACTERIZAÇÃO (Máximo 35 pontos) Experiência mínima de 02
(dois) anos em projetos relacionados ao tema; 25 pontos; Mais de 02
(dois) anos de experiência solicitada (1 ponto por ano, até 10 pontos);
10 pontos. Entrevista: CARACTERIZAÇÃO (Máximo 50 pontos)
Políticas Públicas Educacionais de Educação especial na perspectiva
inclusiva; legislação e normas aplicáveis; Até 35 pontos; Relação de
sua trajetória profissional com o objeto do trabalho a ser
desenvolvido na consultoria. Até 15 pontos. Serão exigidos
documentos comprobatórios dos itens da Formação e da Experiência
Profissional.
Os interessados deverão enviar o curriculum vitae no MODELO
PADRÃO (anexo disponível em www.mec.gov.br - Serviços/Seleção de
Consultores) para o e-mail unidadedeprojetos@mec.gov.br de
06/10/2013 até 13/10/2013, indicando, obrigatoriamente, o número
do Edital e o Projeto, sob pena de desclassificação. O Edital e o
respectivo Termo de Referência estarão disponíveis no site
www.oei.org.br - Seleção de Consultores e no site do MEC
www.mec.gov.br - Serviços/Seleção de Consultores. O Processo
seletivo tem validade de 12 (doze) meses.

A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação
de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem
subordinação jurídica conforme prevê o § 9° do art. 4° do Decreto
n°5.151/2004. Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22
de julho de 2004, estas contratações serão efetuadas mediante
processo seletivo simplificado composto por análise de informações
curriculares declaradas (1ª Etapa), e, entrevista (2ª Etapa), sendo
exigida dos profissionais a comprovação total da experiência
profissional obrigatória solicitada no Edital. Em atenção às
disposições do Decreto nº 5.151, de julho de 2004, é vedada a
contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração
Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou
indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas,
no âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional,
ressalvadas os casos de professores universitários que, na forma da
LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o
exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do
dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades
atribuídas. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado,
revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral
da Coordenação Nacional do Projeto, seja por interesse público ou de
exigência legal, sem que isso implique em direitos a indenização e/ou
reclamação de qualquer natureza.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:

Candidato nº 1

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:

Pedagogia

Tipo de Formação:

(

) Tecnólogo

( x ) Graduação

Instituição de Ensino:

Universidade Nove de Julho

Data início (dd/mm/aa):

12/02/2006

( ) Outros

Data conclusão (dd/mm/aa):

19/12/2008

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata: N. 223/2013

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
Área

( x ) Mestrado

(

) Doutorado

Educação

Instituição de Ensino

Universidade Nove de Julho

Data início (dd/mm/aa):

10/03/2010

Data conclusão (dd/mm/aa):

28/09/2012

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
(

) Servidor público ativo federal

(

) Servidor público ativo estadual

(

) Servidor público ativo municipal

(

) Servidor público inativo. Especificar:

Exoneração
(dd/mm/aa)

Aposentadoria
(dd/mm/aa)

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(

) Encerrado

Início (dd/mm/aa)

(

) Funcionário de empresa estatal

(

) Sem vínculo empregatício

Término (dd/mm/aa)
( x ) Funcionário de empresa privada

1
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(

) Outros. Especificar:

1
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 2:

Centro Universitário Nove de Julho
12/06/2010

Saída (dd/
mm/aa):

12/06/2012

Tempo (nº de
anos e meses):

24 meses

Professora auxiliar de ensino superior
Planejar e ministrar aulas junto com a professora emérita da disciplina de
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, para alunos do curso
de graduação - licenciatura plena em Pedagogia
Universidade Federal do Piauí

Início
Saída (dd/
Tempo (nº de
01/07/2012
09/07/2013
(dd/mm/aa):
mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor formador em curso de graduação

12 meses

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Planejar e ministrar aulas para alunos do curso de graduação em Pedagogia
- contemplados com o programa UAB-CAPES-PARFOR. Em cada semestre
letivo, as disciplinas contempladas foram, na seqüência, Fundamentos da
educação de jovens e adultos e Fundamentos e praticas da educação
especial e na perspectiva inclusiva.

Empregador 3:

Centro universitário SENAC

Início
Saída (dd/
11/10/2012
Emprego atual
(dd/mm/aa):
mm/aa):
Cargo/ função:
Professor de ensino superior
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

12 meses

Ministrar aulas para cursos de Pós graduação latu-sensu, nas áreas as
educação: Tecnologias educacionais-Tecnologias assistidas e inclusão e
Docência para a Educação Profissional.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
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As duas realizações profissionais, referem-se à empresa 3 do ítem nº 5. Mas deve ser dito que a minha
experiência profissional está fundamentada no nível de ensino fundamental, voltado ao atendimento de
pessoas com necessidades especiais. Principalmente com jovens e adultos.
Nesta empresa atuo em dois cursos, nenhum deles tinha uma visão diferenciada, em seus módulos, para
o trabalho voltado a inclusão. Em algumas reuniões, por causa de minha experiência profissional, coloquei
essa possibilidade, que na verdade é uma necessidade de todos os cursos de formação e/ou
aperfeiçoamento de professores de qualquer área. Uma proposta de criar como diferencial, em cursos de
pós graduação - uma disciplina que trata de inclusão, como o curso é de Tecnologias na Aprendizagem,
ficou acertado que a disciplina seria Tecnologias Assistivas e Inclusão.... E ao apresentar a primeira turma,
foi um sucesso e nem pensamos que seriam tantas as necessidades dos alunos....
A outra realização, tornou-se possível apartar desta, só que em um curso de pós graduação, institucional,
em Docência para a Educação profissional.... E os resultados são surpreendentes...
Sinto-me capaz e competente para fazer intervenções em minha especificidade profissional, sabendo que
nesta área, ainda estamos trabalhando muito mais pelo acesso, embora estejamos necessitando de
qualidade, para que a proposta da educação especial, seja vivenciada em sua plenitude.
Atenciosamente
Alexsandra Menezes
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 2

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital Nº 223/2013, PROJETO OEI/BRA/08/003
Perfil 1 Tablet

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Engenharia elétrica ênfase em eletrônica
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Escola de Engenharia de Lins
Data início (dd/mm/aa):
02/02/1989
Data conclusão (dd/mm/aa): 01/12/1993

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Redes de Computadores
Instituição de Ensino
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Data início (dd/mm/aa):
01/02/1995
Data conclusão (dd/mm/aa):

01/03/1997

3.2 Lato Sensu:
Área
Educação
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

01/03/2005

Universidade Federal de Uberlândia – UFU
01/02/2003
Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

( X ) Funcionário de empresa privada

1
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
MEC/INEP
Início
10/2006
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Avaliadora de cursos presenciais e EAD
Descrição das
-avaliação de cursos atos: autorização, reconhecimento e renovação de
atividades gerais
reconhecimento
desempenhadas:
Empregador 2:
Minas Gerais Educacional – UNA
Início
02/02/2012
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
professora
Descrição das
-coordenadora de curso (engenharia de Produção) até 05/2013 com as seguintes
atividades gerais
atribuições: análise e elaboração do PPC, acompanhamento de evasão de alunos,
desempenhadas:
resolução de conflitos alunos/professores, acompanhamento da implantação de
disciplinas em EAD no curso entre outras.
-Docente
Empregador 3:
Universidade Estácio de Sá
Início
01/08/2013
Saída
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
professora
Descrição das
docente, membro do NDE: elaboração do PPC.
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

Empregador 4:
PUC MINAS
Início
01/02/2013
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
professora
Descrição das
Docente das disciplinas: desenho técnico, autocad, banco de dados, redes de
atividades gerais
computadores
desempenhadas:
Empregador 5:
Unincor
Início
01/02/2011
Saída
01/12/2011
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Coordenadora de curso: Gestão da Produção industrial
Descrição das
atividades gerais
Atribuições: reestruturação do curso para reconhecimento
desempenhadas:
Professora orientadora de TCC e Estágio

10 meses
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Empregador 6:
Japurá Pneus Ltda – Manaus/AM
Início
01/12/2009
Saída
15/12/2009
Tempo (nº de
15 dias
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultoria Gerenciamento de Projetos
Descrição das
-Auditoria nos processos de desenvolvimento de software da empresa
atividades gerais
terceirizada responsável pela informatização da empresa Japurá.
desempenhadas:
-Elaboração do Planejamento das atividades para entrega do sistema.
-Adequação dos métodos de validação do sistema.
-Análise da infra-estrutura de Telecom da matriz e filiais de Manaus/RO e Porto
Velho/RO.
-Confecção do plano de segurança da empresa e do Projeto de Redes.
-Orientação para confecção do plano de manutenção dos equipamentos de
informática e Telecom.

MFAP Consultoria Elétrica Ltda
Empregador 7:
Início
01/10/2007
Saída
01/05/2008
Tempo (nº de
7 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultoria Gerenciamento de Projetos
Descrição das
.
atividades gerais
-Planejamento das atividades para a entrega do sistema para gerenciamento de
desempenhadas:
P&D das empresas de geração/fornecimento de energia elétrica, em .net (prazo de
dois meses).
-Implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas de software.
-Implantação de metodologias de gerenciamento de projetos.
-Coordenação do TI com uma equipe local de 5 funcionários e 4 funcionários
terceirizados.
-Seleção e treinamento de funcionários.
-Responsável pela área Comercial (contato com o cliente, elaboração
apresentações do sistema e propostas, etc).

Empregador 8:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 9:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Universidade São Francisco
01/08/2005
Saída
01/08/2008
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

3 anos

docente
.
Professora dos cursos de engenharia e computação nas áreas: engenharia de
software, banco de dados, linguagem de programação orientada a objetos,
gerenciamento de projetos, desenvolvimento de projetos para internet, etc.

Faculdade de Valinhos
01/05/2006
Saída
(dd/mm/aa):

01/06/2006

Tempo (nº de
anos e meses):

36 horas

professora
.
- Curso de Especialização Tecnologia na Gestão da Informação. Módulo: Análise
Orientada a Objetos – 36 horas
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Empregador 10:
ULBRA – Universidade Luterana Brasileira
Início
01/08/2001
Saída
01/08/2005
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

72 horas

professora
.
-Curso de Especialização em Teleinformática. Módulo: TCP/IP e UDP completos.

Empregador 12:
ESO - Associação de Ensino Superior de Olinda
Início
01/08/1998
Saída
01/02/2000
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

4 anos

Professora/coordenadora
.
-Professora e orientadora de estágio e TCC .
-Coordenadora de Extensão e Pesquisadora.
-Coordenação e Implantação do projeto social de informática.
-Desenvolvimento do sistema de informatização de Avaliação Institucional.
-Membro da Comissão de Avaliação Permanente.
-Disciplinas: gestão de projetos, banco de dados, engenharia de software etc

Empregador 11:
UFPE/Siemens/SãoPaulo e Curitiba
Início
08/08/2000
Saída
01/10/2000
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

1,5 anos

professora
.
-Professora das disciplinas banco de dados, engenharia de software, estrutura
de dados etc.
-Coordenação do Projeto de Informatização do Sistema Carcerário de
Pernambuco.
-Coordenação de Atividades Monográficas e Pesquisadora.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
-Na Unincor (Betim) foi contratada para reconhecer o curso, onde tive que:
-reestruturar o PPC: ajustar matriz às DCN e ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, readequar conteúdos e CH das disciplinas
-criar projetos: incentivo a leitura, nivelamento matemático e interdisciplinar
-reorganizar o histórico e sistemas de notas dos formandos
-implantar laboratórios recomendados.
-trabalhar a mudança de postura dos professores e direção.
O curso foi reconhecido com nota 3.

4

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

-Na ULBRA tive a oportunidade de ministrar a disciplina informática aplicada a pedagogia:
-desenvolvemos em parceria com os cursos de computação um projeto de inclusão social.
-visitamos um bairro da cidade;
-fizemos a seleção e ministramos um curso de Office aplicado: Word com foco na elaboração de
currículos, cartas de apresentação, mala direta etc; Excel para desenvolvimento de planilhas de controle de
gastos domésticos, controle de estoques para pequenas empresas etc.

5

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 3
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:

Edital nº 223/2013

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso: Bacharel em Administração
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
ESUCRI – Escola Superior de Criciúma – SC
Data início (dd/mm/aa):
01/08/2003
Data conclusão (dd/mm/aa):

29/07/2006

Curso: Analise de Sistemas
Tipo de Formação:
( X ) Tecnólogo
( ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
ACEI – Associação Catarinense de Ensino em Informática
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1985
Data conclusão (dd/mm/aa):

30/11/1988

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Tecnologia da Informação – Gestão de E-Commerce
Área
Instituição de Ensino
Universidade Estácio de SA – SC
Data início (dd/mm/aa):
19/05/2000
Data conclusão (dd/mm/aa):

20/10/2001

3.3 Lato Sensu:
Gestão – Administração Estratégica
Área
Instituição de Ensino
UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci
Data início (dd/mm/aa):
17/06/2009
Data conclusão (dd/mm/aa): 31/10/2010
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( x ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( x ) Encerrado
Início (01/04/13)
Término (30/09/13)
UNESCO
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Consultor Externo PJ em Gestão e TI
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
Específicas relacionadas com o edital:
UNESCO – Representação Brasil - Brasília
Empregador 1:
Início
Saída
Tempo (nº de
6 Meses
(dd/mm/aa):
01/04/13
(dd/mm/aa):
30/09/13
anos e meses):
Analista de Sistemas
Cargo/ função:
Descrição das
Analise de plataforma AVA para educação livre no SESI – DN, fazendo
atividades gerais
analise de aderência, usabilidade, analise das entregas do fornecedor
desempenhadas:
desenvolvedor e analise comparativa com outras plataformas
www.teleduc.org.br e www.eduweb.com.br.

Cecrisa Revestimentos Cerâmicos SA
Empregador 2
Início
Saída
Tempo (nº de
13 Anos e 4
(dd/mm/aa):
01/12/99
(dd/mm/aa):
28/02/13
anos e meses):
Meses
Consultor Externo PJ em Gestão e TI
Cargo/ função:
Descrição das
Consultor de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, no Grupo
atividades gerais
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A, atuando nos últimos 10 anos
desempenhadas:
como Gestor de Projetos, sendo responsável pela implementação de
projetos como: Integração de Sistemas, Sistema de Gestão de Pessoas,
Compras On-Line, Orçamento Integrado, Contabilidade Fiscal, Apuração
de Impostos, Recebimento Fiscal, Ativo Fixo, Controle de Estoques,
Planejamento da Produção, Planejamento Necessidades de Compra.

Empregador 3
ESUCRI – Escola Superior de Criciúma
Início
Saída
Tempo (nº de
4 Anos
(dd/mm/aa):
01/08/2006
(dd/mm/aa):
31/08/10
anos e meses):
Professor Universitário
Cargo/ função:
Descrição das
Professor para as disciplinas de Administração de Materiais, Logística,
atividades gerais
Tecnologia da Informação e Administração da Produção para os cursos de
desempenhadas:
Administração Gestão e Administração Comércio Exterior.

Empregador 4
Centro Universitário Leonardo Da Vinci - UNIASSELVI
Início
Saída
Tempo (nº de
4 Anos e 4
(dd/mm/aa):
01/10/2008
(dd/mm/aa):
20/03/13
anos e meses):
meses
Professor Tutor Externo – EAD
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
Professor Tutor Externo para os Cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais
desempenhadas:
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Projeto Integração de Sistemas
Gestão do Projeto:
•

Mapeamento do fluxo de informações entre os sistemas Manugistcs, Legado de
Produção, Legado de Vendas, ERP Totvs EMS 2.04, Planilhas Excel, Base de Dados
Access e Sistema de Informações Gerenciais Web

•

Construção do Fluxograma de informações

•

Apresentação e aprovação do projeto de integração junto a Diretoria Comercial e
Diretoria de Operações

•

Definição dos indicadores de desempenho e verificação de integridade das integrações

•

Montagem, execução e acompanhamento do cronograma de atividades

•

Planejamento dos recursos humanos, financeiro, hardware e software

•

Pesquisa qualitativa de softwares externos

•

Analise de aderência dos softwares pesquisados

•

Seleção de fornecedor externo de software para integração dos vários sistemas

•

Padronização de processos

•

Unificação de informações de vários sistemas e disponibilidade de informações
estratégicas para a tomada de decisão.

Tempo do Projeto:
Equipe envolvida:

Linguagem:
Banco de Dados:
Plataforma:

36 meses
Dois Diretores, 12 Gerentes, 18 Funcionários da equipe de TI,
4 fornecedores externos de hardware e software e 8
consultores externos.
Oracle, Php 5, Java, Progress 4GL, Zim, scripts Linux
Oralce 10.i
Windows, Unix HPux 9.0 e Ambiente Web.

Projeto Compras On-Line
Gestão do Projeto:
•

Elaboração, apresentação e aprovação do projeto junto a Diretoria de Operações e
Gerencia de Suprimentos.

•

Definição dos requisitos de software, hardware e custos.

•

Pesquisa qualitativa de Softwares no mercado com características semelhantes ao
projeto.

•

Análise e avaliação de aderência qualitativa dos softwares pesquisados;

•

Seleção do fornecedor e software.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
•

Mapeamento dos principais processos, definição dos líderes para os processos
mapeados, definição do fluxograma de informações, formulação e execução do
cronograma de atividades, identificação de necessidades de customizações.

•

Definição de integrações de cadastros e troca de informações com o ERP EMS 2.04 –
Totvs.

Execução do Projeto:
•

Desenho dos padrões de formulários de entrada de dados, envio de informações por email, telas e menus de navegação.

•

Descrição detalhada dos processos para envio à programação.

•

Acompanhamento do cronograma físico e financeiro junto a Gerencia de Suprimentos e
fornecedor externo.

•

Definição do
fornecedores.

•

Desenvolvimento de programas específicos em Progress 4GL para troca de informações
entre o Software OutBuyCenter e o ERP EMS 2.04 – Totvs

modelo

Tempo do Projeto:
Equipe envolvida:
Software:
Linguagem:
Banco de Dados:
Plataforma:

de

comunicação

incluindo

ferramenta

de

feedback

dos

18 meses
20 funcionários de 6 unidades industriais, 4 consultores
externos e 3.600 fornecedores.
OutBuyCenter, ERP EMS 2.04 – Totvs
PHP 5 e Java Script e Progress 9.1c
Oracle 10.i
Web e Linux
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APRESENTAÇÃO:
Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Educação Especial, Especialista em Informática na
Educação, Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie – São Paulo, doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo, Investigadora na área da
Educação Especial e Inclusão de Alunos com NEE no Ensino Regular, experiência Internacional em
pesquisas voltadas a educação, ciclo de palestras na Europa sobre educação ESPECIAL E PESSOAS COM
DEFICIENCIA – NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, currículo, educação especial e inclusão.
Trabalhos desenvolvidos na pactuação e implementação do plano CRACK É POSSIVEL VENCER NAS
CAPITAIS. ESTUDO SOBRE A METODOLOGIA DA UNODC. CONSULTORA NO PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA – PSE .
CAPACIATAÇÃO COM AGENTES GOVERNAMENTAIS NO HAITI. TRABALHO DESENVOLVIDO COM A
SECRETARIA DA

PESSOA

COM

DEFICIENCIA

E

DIREITOS

HUMANOS.

TRABALHO

NAS

ORGANIZAÇÕES HUMANITÁRIAS HAITIANAS, DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NO
PAÍS. TRABALHO JUNTO A EMBAIXADA BRASILEIRA NO HAITI.

1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 4

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:

PEDAGOGIA

Tipo de Formação:

(

Instituição de Ensino:
Data início (dd/mm/aa):

) Tecnólogo

( X ) Graduação

( ) Outros

FAFIJAN – FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE JANDAIA
DO SUL
02\02\97
Data conclusão (dd/mm/aa): 15\12\2000

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:

DOUTORANDA EM PSIQUIATRIA COM ENFASE EM PSICOLOGIA – em
andamento

Tipo de Formação:
Instituição de Ensino:

(

) Tecnólogo

(

) Graduação

( X) DOUTORADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP – ESCOLA
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
PAULISTA DE MEDICINA.
Data início (dd/mm/aa):

02\09\2009

Data conclusão (dd/mm/aa):

CURSANDO

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo

( x ) Mestrado – COMPLETO

( x ) Doutorado- EM ANDAMENTO

Área

EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA. DOUTORANDA NAS AREAS COGNITIVAS
E PSICOLOGICAS.
Instituição de Ensino
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – SÃO PAULO
Data início (dd/mm/aa):

15\07\2007

Data conclusão (dd/mm/aa):

13\08\2009

3.2 Lato Sensu:
PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PSICOPEDAGOGIA E INFORMÁTICA
Área/
Quantidade: NA EDUCAÇÃO – FERRAMENTAS DE ASSESSIBILIDADE.
3
Instituição de Ensino
UNOPAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL 11\08\2007 A 08\03\2008 –
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL – 16\02\2002 A 17\08\2001 E
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO – ACESSIBILIDADE – 01\03\2004 A
13\10\2005.
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa):

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 2:
Início
(dd/mm/aa):

UNESCO – SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA/ SECRETARIA DE
DIREITOS HUMANOS – ORGANISMO INTERNACIONAL
2011

Saída
2012
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
CONSULTORA DA UNESCO – BRASIL / HAITI

----------

CAPACIATAÇÃO COM AGENTES GOVERNAMENTAIS NO HAITI. TRABALHO
DESENVOLVIDO COM A SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E
DIREITOS HUMANOS. TRABALHO NAS ESCOLAS HAITIANAS, ORGANIZAÇÃO
CURRICULAR E PESQUISAS DE CAMPO.

ABEC – COLEGIOS MARISTAS – DIRETORA PEDAGÓGICA
2010

Saída
(dd/mm/aa):

2011

Tempo (nº de
anos e meses):

2 ANOS
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Cargo/ função:

DIRETORA PEDAGÓGICA

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

DIREÇÃO, PEDAGÓGICA, FORMAÇÃO DOCENTE, IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO
DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS
ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR.INSTITUIÇÃO COM 1800 ALUNOS
MATRICULADOS.

Empregador 3:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

DIRETORA DE ESCOLA ESPECIAL – APAE
2000

Saída
2003
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
DIRETORA GERAL – INCLUSAO NO ENSINO REGULAR

3 ANOS

DIREÇÃO COORDENAÇÃO E INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR DE PESSOAS
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.FORMAÇÃO DOCENTE.

ASSOSSIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE SINDROME DE
DOWN – APS DOWN
2006
Saída
2008
Tempo (nº de
3 ANOS
(dd/mm/aa):
anos e meses):
DIRETORA GERAL

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

INLCUSAO NO ENSINO REGULAR NO MUNICIPIO NAS ESCOLAS PUBLICAS E
PRIVADAS. FORMAÇÃO DOCENTE.

Empregador 5:

FACULDADE INESUL

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

2007

Saída
(dd/mm/aa):
DOCENTE DE GRADUAÇÃO

2009

Tempo (nº de
anos e meses):

2 ANOS

PROFESSORA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO.

Instituto Dimensão- DOCENTE PÓS-GRADUAÇÃO – CURSOS DE FORMAÇÃO
DOCENTE
03/2004
Saída
Tempo (nº de
9 anos
(dd/mm/aa):
anos e meses):
DOCENTE
PROFESSORA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO.
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Empregador 7:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL
2011

Saída
Tempo (nº de
1 ANO
(dd/mm/aa):
anos e meses):
PROFESSORA DE GRADUAÇÃO – EAD – NUCLEO DE EDUCAÇÃO A
DISTANCIA.

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Empregador 8:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – UNOPAR VIRTUAL
2005

Saída
2009
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
PROFESSORA DE GRADUAÇÃO – EDUCAÇÃO A DISTANCIA

Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

PROFESSORA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO.

Empregador 9:

UNIASSELVI – EDUCAÇÃO A DISTANCIA

Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

2008

Saída
2010
(dd/mm/aa):
PROFESSORA DE GRADUAÇÃO

Tempo (nº de
anos e meses):

4 ANOS

2 ANOS

PROFESSORA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Vasta experiência Internacional em pesquisas voltadas a educação de forma geral. Dois trabalhos
relevantes foram: Ciclo de palestras na Europa sobre educação, currículo, educação especial e
inclusão.
Trabalho realizado no Haiti com pessoas com deficiência, direitos humanos e acessibilidade. Os
trabalhos foram realizados com coletas de dados na sociedade civil e governamental do Haiti.
Pesquisa desenvolvida em sala de aula Haitiana para reorganização curricular na educação do país.
PARTICIPAÇÃO JUNTO A CASA CIVIL NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO CRACK É POSSIVEL
VENCER. ESTUDOS REALIZADOS SOBRE A METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DA UNODC.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 5

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital nº 223/2013

PROJETO OEI BRA/08/003

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Engenharia de Computação
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
Instituição de Ensino:
Universidade São Francisco
Data início (dd/mm/aa):
01/02/2006
Data conclusão
(01/12/2011):

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

( ) Outros

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Engenharia do Software
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Data início (dd/mm/aa):
09/2013
Data conclusão (09/2014):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
(X) Outros. Especificar:
Bolsista Pesquisadora CNPQ
Parte do Plano de Trabalho no Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva

- Levantamento bibliográfico, mapeamento de comunidades de desenvolvimento de
tecnologias livres.
- Levantamento sobre os tipos de deficiências e a utilização de ferramentas livres por pessoas
com deficiência.

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
- Levantamento sobre o conhecimento que os desenvolvedores de tecnologias livres possuem
a respeito de acessibilidade e sobre a utilização de técnicas voltadas para acessibilidade;
Analisar algumas ferramentas de livres, levando em consideração a acessibilidade; Identificar
os principais métodos de avaliação de acessibilidade em software.
- Desenvolver método para avaliação da acessibilidade em tecnologia livres; Realizar estudo
de caso para avaliar o método proposto.
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início
(01/04/2011):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

MN11
Saída
Tempo (nº de
1 ano
(01/04/2012):
anos e meses):
Web Designer
Desenvolvimento de Interfaces Web, dentro dos padrões W3C, Identidade visual,
HTML, CSS, usabilidade e acessibilidade na Web, padrões Web WCAG, e-MAG,
Gerenciadores de conteúdo (Wordpress, Joomla, Drupal).

Empregador 1:
Início
(01/10/2009):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 2:
Início
(10/06/2012):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Arte Fórmica Móveis
Saída
Tempo (nº de
1 ano
(30/09/2010):
anos e meses):
Web Designer
Marketing digital, identidade visual, suporte em informática, desenvolvimento Web.

Empregador 2:
Início
(10/10/2007):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

US Iluminação
Saída
Tempo (nº de
(01/09/2010):
anos e meses):
Marketing Digital
e-mail marketing, catálogos, participação em projetos, HTML, CSS, utilização de
ferramentas de design gráfico

Empregador 3:
Início
(03/06/2006):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Gráfica e Editora (Itagráfica)
Saída
(19/09/2007):
Arte Finalista

People Computação
Saída
Tempo (nº de
6 meses
(01/12/12):
anos e meses):
Doscente em Desenvolvimento Web
Ministrei disciplinas de Web (HTML5, Projetos Web com editores gráficos, PHP)

Tempo (nº de
anos e meses):

1 ano e 3 meses

Logotipos, desenvolvimento de impressos em geral, vendas, fotografias de produtos para
catálogos, identidade visual. (Corel Draw,Photoshop).

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
APLICAÇÃO DE TESTES DE ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DE SOFTWARE EM DIVERSOS SOFTWARES DE
TECNOLOGIA ASSISTIVA VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO

Ministrou palestra de acessibilidade na Web no IFSP Campos Boituva – 04/10/2013
Ministrou Forum de acessibilidade na Web e Segurança da Informação no BSIDES São Paulo –
06/10/2013
Ministrou palestra de acessibilidade na Web no CTI Renato Archer – 09/08/2013
Ministrou Forum de acessibilidade na Web no CTI Renato Archer (Focus Group) – 07/06/2013
Responsável pelo Blog de Acessibilidade Digital (www.acessibilidadedigital.blog.br)
Onde eu mostro inovações na área de acessibilidade Digital.
Cursando disciplinas na Unicamp para mestrado
- Segurança na Comunicação de dados
- Banco de Dados
- Qualidade de Software
- Projeto de Interfaces
Na disciplina de projeto de Interfaces desenvolvemos um aplicativo mobile para Embrapa onde o aplicativo
deveria comtemplar acessibilidade e usabilidade.
Alguns cursos:
Acessibilidade
WEB ACESSIBILITY – GOOGLE ONLINE– 2013
Participação em diversos congressos, fóruns, encontros, eventos de Tecnologia Assistiva – 2012/2013
Conferência Web Internacional da W3C - WWW2013 – 2013
Curso de acessibilidade na Web – Governo Eletrônico - 2013
JavaScript + Jquery – CompClass – 2012
PHP – Impacta Tecnologia – 2011
JavaScript – Impacta Tecnologia – 2011
Tecnologia e Projeto Web – Impacta Tecnologia – 2011
MySQL – Impacta Tecnologia – 2011
Técnicas de Vendas de Web Sites – 2010
XHTML – Tableless – Impacta Tecnologia – 2010
Redes – Universidade São Francisco – 2008
Sistemas Distribuídos – Instituto Eldorado – 2007
Lógica de Programação Visual – Impacta Tecnologia – 2007
Photoshop Técnicas Avançadas – Impacta Tecnologia – 2006
Web Design - Curso técnico – 2003 (2 anos)

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 6

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

223/2013
Perfil 1 Tablet - Projeto OEI BRA/08/003

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Tecnologia em Processamento de Dados
Tipo de Formação:
( X ) Tecnólogo
( ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual de Maringá
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1993
Data conclusão (dd/mm/aa): 02/03/1996

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu: Mestrado em Ciência da Computação
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Ciência da Computação
Instituição de Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1998
Data conclusão (dd/mm/aa):

23/09/2002

3.2 Lato Sensu:
Área
Educação a Distância
Instituição de Ensino
Senac-PR
Data início (dd/mm/aa):
maio 2006

Novembro 2007

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

( X ) Funcionário de empresa privada

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Centro Universitário de Maringá
Início
12/03/1998
Saída
Emprego atual
Tempo (nº de
15 anos 7
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Coordenador de Tecnologia do Núcleo de Educação a Distância
Descrição das
Coordena e gerencia equipe de 20 pessoas entre analistas de sistemas,
atividades gerais
programadores e gerente de projetos para o desenvolvimento e manutenção de
desempenhadas:
sistemas da instituição.
Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Gestão da EAD, Sistema
Acadêmico, Sistema de Protocolos Online, Sistema de Atendimento Eletrônico,
Sistema de Produção de Materiais, Sistema WebClass de transmissão das aulas.
Manutenção, customização e integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem
tanto para desktop´s quanto para dispositivos móveis (celulares e tablets)
Empregador 2:
UNIPAR – Universidade Paranaense
Início
03/2012
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor EAD
Descrição das
Consultoria na implantação de modelo de educação a distância. A IES já é
atividades gerais
credenciada para a oferta de cursos a distância. Porém a operação é insipiente. Meu
desempenhadas:
trabalho ocorre junto às coordenações pedagógica, de tecnologia, secretaria
acadêmica e financeira, estúdios e produção de materiais e a própria reitoria para a
estruturação do modelo de funcionamento para o ano de 2015.
No contexto deste edital, destaco as ações junto às equipes de produção de
conteúdo e de tecnologia de forma a permitir adaptabilidade à plataformas e
dispositivos (móveis ou não)

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário de Maringá, IES onde trabalho há 15 anos, foi
totalmente customizado e adaptado para oferecer interface amigável aos alunos. Durante o ano, os alunos
de nossos cursos à distância avaliam entre outras coisas, os recursos e tecnologias da informação e
comunicação (TIC´s) disponibilizados a eles. Os resultados “bom” e excelente” somados chegam mais
85%, apontando alto índice de satisfação dos alunos. A expertise de desenvolvimento próprio das soluções
nos permite adequar os recursos tecnológicos de acordo com o planejamento pedagógico estabelecido. A
tecnologia vista como meio de viabilizar uma aprendizagem significativa em que os alunos aprendam mais
e melhor é o foco do trabalho.
A cada dia, os nossos 35000 alunos estão fazendo uso dos dispositivos móveis (celulares e tablets). O
desafio de se trabalhar com esses dispositivos é variedade de equipamentos e sistemas operacionais
existentes em que cada fabricante impõe certas limitações. Assim, construir aplicações e conteúdos
compatíveis com essa diversidade é um trabalho desafiador. Recentemente, adaptamos nosso sistema de
transmissão de conteúdos ao vivo e sob demanda para esses dispositivos. Nosso ambiente virtual de
aprendizagem já conta com esta compatibilidade, permitindo aos alunos acesso ao conteúdo a qualquer
tempo e lugar.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 7

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital Nº 223/2013
Perfil 1 Tablet

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Ciência da Computação
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( x ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Data início (dd/mm/aa):
01/02/1991
Data conclusão (dd/mm/aa): 30/11/1994

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( x ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Computação Gráfica
Instituição de Ensino
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Data início (dd/mm/aa):
01/08/1995
Data conclusão (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

30/08/1998

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

( x ) Funcionário de empresa privada

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
FAP – Faculdade de Apucarana – Londrina / Paraná
Início
01/08/2002
Saída
Tempo (nº de
11 anos até a
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
presente data
Cargo/ função:
Professor e Pesquisador
Descrição das
Professor de disciplinas da área de Tecnologia da Informação (TI); Orientador de
atividades gerais
Trabalhos de Conclusão de Curso na área de TI, tendo participado de projetos de
desempenhadas:
software educativo e jogos para tablets e celulares; Pesquisador na área de TI,
tendo desenvolvido trabalhos na área de Educação à Distância.
Empregador 2:
PUC PR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Londrina / Paraná
Início
02/08/2010
Saída
09/12/2012
Tempo (nº de
1 ano e 6 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor
Descrição das
Professor de disciplinas da área de Tecnologia da Informação (TI).
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 3:
Faculdade Pitágoras – Londrina / Paraná
Início
01/02/2009
Saída
03/05/2010
Tempo (nº de
1 ano e 2 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor
Descrição das
Professor de disciplinas da área de Tecnologia da Informação (TI).
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 4:
Lucent Technologies / Fitec – Campinas / São Paulo
Início
21/10/1998
Saída
19/08/2002
Tempo (nº de
3 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Analista e Programador
Descrição das
Análise e desenvolvimento de softwares voltados a centrais telefônicas.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 5:
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas – Campinas / São Paulo
Início
01/08/1995
Saída
30/08/1998
Tempo (nº de
5 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador Bolsista
Descrição das
Pesquisa e desenvolvimento de software para manipulação de objetos 3D.
atividades gerais
desempenhadas:
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Sou docente e pesquisador da Faculdade de Apucarana há 11 anos. Neste período, além do ensino de
disciplinas específicas da área de Tecnologia da Informação, tenho orientado projetos de alunos na área de
softwares educativo e jogos para celulares e tablets, tendo participado do desenvolvimento 3 projetos bem
sucedidos:
1) Desenvolvimento de Jogos para Celular - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso
Gustavo Xavier Saquetta. ACHILLES RAGE: Fúria de Aquiles. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Sistemas de Informação) - Faculdade de Apucarana. Orientador: Flavio Navarro Fernandes
2) Desenvolvimento de Jogos para Celular - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso
Sérgio Alexandre Ferreira Guelfi. LAZY LION: Leão Preguiçoso. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Sistemas de Informação) - Faculdade de Apucarana. Orientador: Flavio Navarro
Fernandes.
3) Desenvolvimento Software Educativo - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso
ARYANNE CONSOLARO. BIBLIOTECA VIRTUAL. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação
em Sistemas de Informação) - Faculdade de Apucarana. Orientador: Flavio Navarro Fernandes.
Nesta mesma instituição, sou responsável pela plataforma tecnológica do Núcleo de Ensino a Distância,
utilizada por vários professores e mais de 1.000 alunos.

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 8

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital nº 223/2013 - SECADI
Perfil 1

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Curso superior de Administração em Análise de Sistemas (1600h/a)
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Faculdade Integrada Grande Fortaleza
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2000
Data conclusão (dd/mm/aa): 23/03/2003

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas (360h/a)
Instituição de Ensino
FIA – Fundação Instituto de Administração / USP – Universidade Federal de
São Paulo
Data início (dd/mm/aa):
01/09/2002
Data conclusão (dd/mm/aa): 10/12/2012

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( x ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( x ) Outros. Especificar: Dirigente de organização da sociedade civil

5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Início

Fundação Especial Permanente - Casa da Esperança
01/08/1995
Saída
Até o momento
Tempo (nº de

17 anos e um
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(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

(dd/mm/aa):

anos e meses):

mês

Professor de Informática, Instrutor e Coordenador de Projetos
Entre 1995 e 2001:
Desenvolveu atividades junto a grupos de pessoas com autismo que, através do
uso da informática, permitia que eles falassem por si e expressassem expectativas
em relação ao futuro;
Foi instrutor no curso de formação “AMIGOS DA DIFERENÇA”, formação de
cuidadores que tratava das características do autismo em relação à questão da
diversidade e uma abordagem amiga;
Elaborou e coordenou projetos relacionados à qualificação profissional e inclusão
de pessoas com autismo com destaque para o Projeto: “Informática para Autistas”,
que ainda na década de 1990 tratava da inclusão digital de pessoas com Autismo;
Organizou o programa de “oficinas profissionais para pessoas com autismo da
Casa da Esperança” que buscava oferecer, a partir das habilidades básicas e
específicas, assim como da afinidade e vontade de cada um, oportunidade de
desenvolvimento em diversas atividades laborais para jovens e adultos autistas.
Entre 2001 e 2009 atuou como Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Vicepresidente. Atualmente é coordenador de relações institucionais da instituição.

Empregador 2:
Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo (ABRAÇA)
Início
30/04/2008
Saída
Até o momento
Tempo (nº de
5 anos e 5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Diretor de assuntos jurídicos e presidente
Descrição das
Entre 2008 e 2012, como diretor de assuntos jurídicos:
atividades gerais
• Colaborou para construção e fortalecimento de uma pauta de direitos
desempenhadas:
humanos para pessoas com autismo, orientada a partir da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
• Coordenou a elaboração de Relatório sobre a Situação das Pessoas com
Autismo no Brasil que serviu de contribuição na consulta realizada pelo
Governo Brasileiro para elaboração do Relatório inicial da Implementação da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência. (2011)
• Atuou na organização das ações de sensibilização realizadas pela Abraça,
notadamente as relativas ao Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo,
2 de abril.
• Participou da coordenação e da elaboração de relatório sobre a situação da
pessoa com deficiência no Brasil elaborado pela Abraça em conjunto com
outras organizações brasileiras de pessoas com deficiência e submetido para
o Conselho de Direitos Humanos da ONU, para 2ª revisão brasileira no
Exame Periódico Universal. Participou diretamente da advocacia junto a
diversas delegações, em Genebra, das quais muitas acolheram o relatório e
fizeram recomendações ao Governo Brasileiro. (maio de 2012)
• Coordenou a elaboração do Relatório sobre a Situação das Mulheres e
Meninas com Deficiência para revisão brasileira no Comitê Contra Todas as
Formas de Discriminação da Mulher. (Nov/2011 – Jan/2012)
Como presidente, a partir de 2012:
• Representa a organização na luta pelos direitos humanos das pessoas com
\\mecsrv02\secad\PASTAS DA UGP\EDITAIS\PASTAS ANTIGAS\OEI\EDITAIS OEI 2013\EDITAL 223(215).2013
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•
•
•
•

autismo em âmbito Nacional e Internacional.
Incide politicamente junto ao Governo Federal, Câmara e Senado na defesa
da Educação Inclusiva;
É membro Comitê Nacional de Assessoramento para Qualificação da
Atenção à Saúde das Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo.
Promove e coordena discussões e campanhas de conscientização sobre
autismo na perspectiva da inclusão e dos direitos humanos.
É membro da comissão da Rede Latino-Americana de Organizações Não
Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias (Riadis), eleito
na V Conferência da Riadis, ocorrida no Equador em novembro de 2012.

Empregador 3:
International Disability Alliance (IDA)
Início
19/08/2011
Saída
18/11/2011
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estagiário
Descrição das
Acompanhamento e intervenção para integrar a pauta dos Direitos Das Pessoas
atividades gerais
com Deficiência no Sistema das Nações Unidas de Direitos Humanos, em Genebra
desempenhadas:
• Ajudou a construir posicionamentos da IDA Conselho de Direitos Humanos e
diversos mecanismos de tratado e fez declaração oral durante a 18ª sessão
do Conselho, sobre pessoas com deficiência e o direito à água e ao
saneamento.
•

Apoiou na redação contribuições da IDA para o estudo do Escritório Alto
Comissário de Direitos Humanos da ONU sobre Participação da Pessoa com
Deficiência na Vida Pública e Política

•

Atuou junto a diversos mecanismos de tratado de direito humanos, como o
CEDAW, CRC, CAT, CRPD, e também durante a Revisão Periódica
Universal, buscando sensibilizar em favor de resoluções e recomendações
que estivessem de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência.

•

Representou a IDA na oficina de validação do treinamento sobre a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promovida pelo
Escritório Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU e contribuiu para
definir o modelo adotado

Empregador 4:
Ministério da Saúde de Cabo Verde
Início
20/12/2012
Saída
20/02/2013
Tempo (nº de
3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Consultor Internacional
Descrição das
Analisou e revisou o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS 2012atividades gerais
2016) e sugerindo e integrando questões relativas aos direitos das pessoas com
desempenhadas:
deficiência de forma a ter um documento de planificação mais equitativo e inclusivo.
Empregador 5:
Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONADE)
Início
10/02/2009
Saída
23/09/2010
Tempo (nº de
1 ano e 7 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Conselheiro Titular do CONADE – Representante dos Conselhos Estaduais dos
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Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Direitos das Pessoas com Deficiência
• Participou da Comissão de Articulação de Conselhos, da comissão
organizadora do IV Encontro Nacional de Conselhos de Direitos das Pessoas
com Deficiência;
• Participou da comissão que elaborou parecer sobre projeto do Estatuto da
Pessoa com Deficiência e sua tentativa de harmonizar o projeto com os
dispositivos da CDPD;
• Encaminhou e debateu as demandas dos Conselhos Estaduais dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, atuando de forma representativa;
• Defendeu a inclusão e uma postura inclusiva e participativa do CONADE ante
os temas apresentados;
• Monitorou e participou ativamente do planejamento das políticas nacionais
para pessoa com deficiência.
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Empregador 6:
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ceará (Cedef)
Início
02/09/2008
Saída
23/09/2010
Tempo (nº de
2 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Presidente
Descrição das
• Em 2008, foi eleito conselheiro do CEDEF, através da Casa da Esperança,
atividades gerais
representando o Segmento da Deficiência Intelectual, logo após a posse, foi
desempenhadas:
eleito presidente do CEDEF.
• Coordenou a II Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com
Deficiência do Ceará que estabeleceu 50 propostas prioritárias e elegeu 44
delegados, de todas as regiões do Estado e todos os segmentos de
deficiência, para defendê-las na Conferência Nacional;
• Coordenou o planejamento estratégico, a reestruturação da secretaria e das
comissões temáticas e um processo de mudança no perfil de atuação do
conselho, saindo de um conselho promotor de eventos para outro mais
atuante no controle social das políticas públicas e que também acolhe,
orienta, instrumentaliza e encaminha denúncias de violações de direitos das
pessoas com deficiência;
• Através do CEDEF viajou por diversos municípios do Estado do Ceará,
assim como participou de eventos com participação representantes de
quase que a totalidade dos 184 municípios do Estado, onde estimulou a
criação de órgãos de monitoramento dos direitos das pessoas com
deficiência e divulgou os direitos contidos na Convenção;
• Durante a II Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, foi eleito para representar o conjunto dos Conselhos Estaduais
junto ao Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
• Criou canais eletrônicos de comunicação para facilitar comunicação e a
divulgação de informações entre o CEDEF e outras instâncias nacionais e
locais;
• Participou da articulação que criou o FÓRUM DOS CONSELHOS
ESTADUAIS DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e foi seu
primeiro Coordenador Geral, organizando o 1º Encontro e Reunião do
Fórum dos Conselhos em Fortaleza-Ce da qual foi deliberada a chamada
CARTA DE FORTALEZA, com as demandas, princípios e diretrizes de
atuação para o conjunto dos Conselhos Estaduais dos Direitos das Pessoas
com Deficiência;
• Monitorou e participou ativamente do planejamento das políticas estaduais
para pessoa com deficiência.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
1. Atuação em nível nacional: Na busca de gerar e fortalecer discurso sobre autismo e inclusão,
enquanto presidente da Abraça, coordenou a mobilização pelos vetos presidenciais à Lei 12.764/2012
que no seu art. 7º parágrafo e no inciso IV do parágrafo 2º, permitiam a exclusão baseada na
deficiência de pessoas com autismo do sistema regular de ensino; A mobilização envolveu desde a
discussão durante a tramitação do projeto no congresso, discussões com lideranças e
posicionamentos junto à diversos órgãos de governo. No final, por respeito à Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, o texto foi vetado. A tentativa de derrubada do veto foi
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rechaçada pelos familiares que se envolveram no processo de discussão.
2. Atuação em nível internacional: A partir de sua experiência na IDA e nas Nações Unidas tem
participado como facilitador de diversos treinamentos internacionais sobre os direitos das pessoas com
deficiência, como:
a. Treinamento Regional Latino-americano da Disability Rights Promotion International (DRPI) e RIADIS
em Buenos Aires – Monitoramento dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Março/2012)
b. Capacitação para o Monitoramento dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência em
Honduras (Junho/2012 - RIADIS e DRPI);
c. Capacitação “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” em Cabo Verde
(Julho/2012 - IDA e HANDICAP International).
Recentemente coordenou e colaborou com a redação da Declaração de Guatemala, documento que
contém o posicionamento da RIADIS sobre Desenvolvimento e Deficiência para Agenda de
Desenvolvimento Global pós-2015.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 9

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

223/2013
PERFIL 2

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
Instituição de Ensino:
PUC GOIÁS
Data início (dd/mm/aa):
01/08/1995

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

( X ) Graduação

( ) Outros

Data conclusão (dd/mm/aa):

(

31/12/2000

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: PROFFISIONAL LIBERAL

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
RUY ROCHA ARQUITETO
Início
10/01/2001
Saída
20/12/2001
Tempo (nº de
12 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Arquiteto
Descrição das
Desenvolvimento do projeto de arquitetura da Área II da Pontificia Universidade
atividades gerais
Católica de Goiás
desempenhadas:
Empregador 2:
GRIFFE ARQUITETURA
Início
03/04/2002
Saída
20/12/2006
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Arquiteto
Descrição das
Desenvolvimento de diversos projetos de Arquitetura
atividades gerais
desempenhadas:

4 Anos

Empregador 3:
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Início
03/04/2012
Saída
Em andamento
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Arquiteto Coordenador
Descrição das
Coordenação do levantamento das edificações existentes, com descrição de
atividades gerais
materiais, acessibilidade das áreas II, Campos II, Campus III, Campus IV, Campus V
desempenhadas:
e edificações adjacentes da PUC GO
Empregador 4:
JF ENGENHARIA
Início
03/03/2011
Saída
07/07/2013
Tempo (nº de
2 Anos e meio
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Fiscalização MEC
Descrição das
Vistoria, Monitoramento e fiscalização das escolas dos estados de Goiás e
atividades gerais
Tocantins do MEC ( FNDE, SISU E UNIVERSIDADES ). Contrato firmado com a JF
desempenhadas:
Engenharia e o MEC.
Empregador 5:
BANCO DO BRASIL
Início
03/02/2007
Saída
12/11/2009
Tempo (nº de
2 ANOS E MEIO
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Coordenador Arquiteto
Contrato firmado entre a Ponto 3 Construtora ( Minha empresa) com o Banco do
Brasil na elaboração de projetos de acessibilidade em 65 agencias do banco do
Brasil nos estados de Goiás e Tocantis

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Considero exitosas as experiências profissionais com o Banco do Brasil e o MEC onde, no primeiro caso,
pude entender e praticar com profundidade a lei NBR 9050 em toda a sua extensão e no segundo caso,
conhecer como funciona o processo de construção e funcionamento das escolas sob a vigência do MEC
nos estados de Goiás e Tocantins.
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 10

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital nº 223/2013 - SECADI
Perfil 1 Tablet

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Bacharelado em Ciências da Computação
Curso:
( X ) Graduação
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( ) Outros
Universidade Estadual de Campinas
Instituição de Ensino:
01/02/1977
30/06/1983
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa):

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: bolsista

(

) Funcionário de empresa privada

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
01/06/2012
1 ano e 4
Saída
Tempo (nº de
meses
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Pesquisador (analista de sistemas – bolsista) para o Centro Nacional de
Referência em Tecnologia Assistiva
Participação em testes de qualificação em amostras de produtos de TA
Descrição das
(MEC). Elaboração de pareceres técnicos referentes à qualidade de amostras
atividades gerais
de produtos de TA, para comporem as salas de recursos multifuncionais
desempenhadas:
(MEC). Elaboração do plano de implantação do CNRTA. Elaboração do
documento Diretrizes para a Rede de Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento
em Tecnologia Assistiva. Participação na organização e execução do evento
de Inauguração do CNRTA e do I Fórum de Tecnologia Assistiva no
CTI/CNRTA. Colaboração na redação de textos referentes às noticias de TA
veiculadas na página do CNRTA e junto aos núcleos da rede. Acolhimento de
visitas ao CNRTA.
Atendimento a reuniões técnicas e de projeto.
Participação em eventos externos ao CNRTA. Participação em treinamento de
roadmap.

Empregador 1:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
Empregador 2:
01/07/2011
31/05/2012
11 meses
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Analista de Sistemas (bolsista)
Cargo/ função:
Atividades de Apoio em Desenvolvimento de Software no Projeto MCT/Finep
Descrição das
DesTINe (Tecnologia Assistiva):Desenvolvimento de Tecnologias da
atividades gerais
Informação para Neurologia. Estudo e exercício de simulador robótico
desempenhadas:
utilizando a biblioteca Aria. Estudo e utilização do sistema de documentação
Doxygen. Estudo e utilização da ferramenta de desenvolvimento (UML) Astah.
Estudo e exercício do sistema de desenvolvimento Microsoft Visual Studio
C++ 2010 (professional) para apoio ao porte de código do servidor HttpThru da
plataforma Linux para a plataforma Windows. Instalação e exercício dos
pacotes Boost e OpenCV para MVSC 2010.
Empregador 3:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):
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Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório

Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
-Penso que minha participação nos testes de qualificação em amostras de produtos de TA e a elaboração
de pareceres técnicos referentes à qualidade de amostras de produtos de TA, para comporem as salas de
recursos multifuncionais (MEC) são aspectos relevantes para realizar a atividade 1.1, isto é,
resumidamente, a definição de critérios a se aplicar, bem como identificar experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica. Certamente neste trabalho será necessário
o apoio de profissionais das áreas de pedagogia (com especialidade em TA) e Terapia Ocupacional para a
obtenção ou elaboração das definições, tanto dos critérios a serem aplicados quanto da experiência exitosa
no uso de tablets.
-Penso que a responsabilidade da redação final do plano de implantação do CNRTA, bem como a
participação de sua elaboração, em conjunto com outros colegas de trabalho, trouxe-me uma experiência
que presumo seja importante e adequada, tanto para a realização das atividades 1.2 e 1.3, ou seja,
resumidamente, a elaboração e aplicação de instrumento para a seleção de experiências exitosas no uso
de tablets e a sistematização, analise e apresentação de experiências exitosas no uso dos mesmos, quanto
da elaboração do produto 1, que, resumidamente, é o documento técnico contendo proposta de
instrumentos, critérios e estratégias para a identificação e divulgação de experiências exitosas no uso de
tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica.
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CURRÍCULO PADRÃO
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 11

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

223/2013
Perfil 1 - Tablet

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Engenharia Elétrica
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de Engenharia de Itajubá
Data início (dd/mm/aa):
02/1987
Data conclusão (dd/mm/aa): 06/1992

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( ) Mestrado
( X ) Doutorado
Área
Computação e Automação – Sistemas Cognitivos
Instituição de Ensino
Universidade de Campinas - UNICAMP
Data início (dd/mm/aa):
02/2008
Data conclusão (dd/mm/aa):

Previsto p/ 2014

Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Engenharia Elétrica e Análise Computacional
Instituição de Ensino
Universidade de São Paulo - USP
Data início (dd/mm/aa):
02/1995
Data conclusão (dd/mm/aa):

03/1997

3.2 Lato Sensu:
Área
MBA em Business Intelligence
Instituição de Ensino
IBTA/Metrocamp
Data início (dd/mm/aa):
02/2013

Previsto para 03/2014

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Bolsista CNPq para o projeto Centro Nacional de Referência em Tecnologia
Assistiva (CNRTA)

CURRÍCULO PADRÃO
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
CNPq – Proj. Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA).
Início
01/05/2012
Saída
atual
Tempo (nº de
1 ano, 5 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador
Concepção
e implantação do CNRTA, processo de Roadmapping, definição da
Descrição das
organização,
estrutura, serviços, papéis, suas metas e vocações.
atividades gerais
desempenhadas:
- Concepção e implementação técnica do “Observatório de Ofertas e Demandas Tecnologia Assistiva”. Desenvolvimento de ferramenta computacional para gerenciar os
relacionamentos do CNRTA através da customização do Sugar CRM. Ambiente: LINUX,
software livre (http://www.sugarforge.org/).

- Articulação com os diversos stakeholders no contexto de Tecnologia Assistiva: centros de
pesquisa, empresas e demanda.
- Concepção de projetos e elaboração de propostas: Proj. Mecdaisy – Livro Didático Digital
e Acessível, Proj. Guia Virtual – Visão Computacional e Mobilidade, Proj. Restaurante
Acessível, Portal de Serviços CNRTA, Proj. Residências Acessíveis – SNAS MDS, Eleições
Acessíveis, Fabrica de Oportunidades e Desafios em TA.

Empregador 2:
IBM Brasil
Início
01/06/2006
Saída
01/05/2012
Tempo (nº de
6 anos
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Especialista em Tecnologia da Informação
Descrição das
atividades gerais
Proj. Shell – DownStreams Functions IT Services.
desempenhadas:
Desenvolvimento, controle e suporte de sistema de integração e informação baseado em
troca de mensagens assíncronas, orquestração e arquitetura orientada a serviços.
Tecnologias: Microsoft BizTalk, SSIS, interfaces com SAP, IDOC/EDI, XSLT, XML Schema e
SOA.

Proj. Circuit City, rPOS - Retail Point of Sale.
Integração de mais de 600 lojas.
SOA, Web Services, BPEL, JAVA (JSE/JEE), XML, JSP/Servlets – Struts, Oracle 360 for
Retail, Eclipse, UML (Unified Modeling Language), RUP (Rational Unified Process).
Application Servers: WebSphere, Jboss and TomCat.

Empregador 3:
Centro de Tecnologia da Informação - CTI Renato Archer
Início
01/2003
Saída
05/2006
Tempo (nº de
3 anos e cinco
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Pesquisador
Descrição das
Proj. eGoia - Electronic Government Innovation and Access.
atividades gerais
Pesquisas sobre Meta Modelagem, RM-ODP, SOA, Web Services, padrões, arquiteturas e
metodologias relacionadas aplicadas a Governo Eletrônico. Atuando como desenvolvedor
desempenhadas:

CURRÍCULO PADRÃO
desde a fase inicial do projeto – especificação, análise, modelagem. Plataforma JEE.
Treinamento de BPEL (JDeveloper – Oracle BPEL) e RUP-SOA para equipes de governos.

Proj. i3Gov, prova de conceito - Ministério do Planejamento.
O i3Gov é uma arquitetura de integração e inteligência em informações de governo. Este
projeto segue algumas características exigidas pelo Ministério do Planejamento de forma a
propiciar a implementação da arquitetura adequadamente: Facilidade de acoplamento e
serviços de barramento (bus) de integração, tais como suporte a xml, roteamento inteligente,
serviços de comunicação, suporte a mensagens síncronas e assíncronas, transformação de
eventos (XSLT), suporte a Web Services, adaptadores, conectores, entre muitos outros.
Tecnologias: Microsoft .NET e Biztalk 2004.

Empregador 4:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

UNIPINHAL Universidade do Espírito Santo do Pinhal
2004

Saída
(dd/mm/aa):
Professor Universitário

Professor
•
•
•

2010

Tempo (nº de
anos e meses):

6 anos

das seguintes disciplinas do curso de Ciência da Computação:
Programação Orientada a Objetos (Java) – 2004 a 2009.
Linguagem e Programação de Computadores V (Java) – 2004 a 2009.
Sistemas Distribuídos – 2004 e 2005.

Empregador 5:
ATECH Tecnologias Críticas
Início
01/2000
Saída
06/2002
Tempo (nº de
2 anos e 6
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
meses
Cargo/ função:
Engenheiro
Technological support for air traffic control software (C, UNIX).
Descrição das
Replanejamento do Espaço Aéreo SP – DAC/ATECH e MITRE (USA): estudo e simulação
atividades gerais
do
espaço aéreo do estado de São Paulo dedicado a otimizar a logística e aperfeiçoar sua
desempenhadas:
utilização de forma inteligente e estratégica.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
As experiências profissionais mais relevantes, e que se identificam com esta proposta, são as que tive
recentemente, no projeto Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assitiva (CNRTA).
Citaria as seguintes:
- Participação em processo de Roadmapping para a definição da organização, estrutura, serviços, papéis,
metas e vocações do CNRTA. Articulação com os diversos stakeholders no contexto de Tecnologia
Assistiva: centros de pesquisa, empresas e demanda.
- Concepção e implementação técnica da versão inicial do “Observatório de Ofertas e Demandas Tecnologia Assistiva”. Desenvolvimento de ferramenta computacional para gerenciar os relacionamentos
do CNRTA através da customização do Sugar CRM. Ambiente: LINUX, software livre
(http://www.sugarforge.org/).
- Elaboração de proposta técnica para o projeto MecDaisy - produção e acesso ao livro digital falado, com
base no padrão Daisy.

CURRÍCULO PADRÃO

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 12
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

EDITAL N° 223/2013 – Projeto OEI/BRA/08/003
Perfil 1 - Tablet - Consultor Modalidade Produto

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
FACULDADE DE ARTES DULCINA DE MORAIS
Data início (dd/mm/aa):
03/1987
Data conclusão (dd/mm/aa): 04/09/1992
3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Área
Objeto de Análise: Gestão Estratégica e Tecnologia na Educação-Estudo de Caso: PROINFO
Instituição de Ensino
UNIÃO EDUCACIONAL DE BRASÍLIA
Data início (dd/mm/aa):
02/1997
Data conclusão (dd/mm/aa): 12/1997

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

(

) Funcionário de empresa privada
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SAÚDE DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA – I CISPoD - COMISSÃO ORGANIZADORA
Início
20/06/2013
Saída
Tempo (nº de
ATÉ O
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MOMENTO
Cargo/ função:
COORDENADOR EXECUTIVO
Descrição das
• Planejamento, organização e execução do I CISPoD.
atividades gerais
• Gerenciamento de conteúdo do site.
desempenhadas:
• Elaboração de projetos para patrocinadores.
• Elaboração de documentos diversos administrativos.
• Agendamento e assessoramento às reuniões do Comitê Organizador e da
Comissão Organizadora.
• Registro das reuniões do Comitê e da Comissão Organizadora.
• Contato com palestrantes, fornecedores e prestadores de serviços.
• Assessoramento e monitoramento da elaboração das programações técnica,
cultural e social do Congresso.
• Planejamento e execução da divulgação do evento.
• Contato com palestrantes.
• Execução de procedimentos administrativos e logísticos determinados pelo
Comitê e Comissão Organizadora.
Empregador 2:
MATÉRIA PRIMMA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
Início
03;04/2013
Saída
24/07/2013
Tempo (nº de
04 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
CONSULTOR DE GESTÃO ORGANIZACIONAL E GERÊNCIA
Descrição das
• Análise dos processos e rotinas administrativas
atividades gerais
• Coleta de informações sobre as atividades desenvolvidas pelos colaboradores
desempenhadas:
• Acompanhamento das rotinas administrativas
• Análise de documentos emitidos pela empresa (ofícios, orçamentos, releases,
comunicados, relatórios, projetos, etc)
• Elaboração e apresentação de diagnóstico da empresa.
• Apresentação de propostas de mudanças organizacionais
• Implantação de novas rotinas e procedimentos
• Treinamento de colaboradoras (redação oficial, produção textual, elaboração de
relatórios e de projetos)
• Confecção de documentos padronizados
• Elaboração de diagnóstico final e sugestões adicionais
• Elaboração, em conjunto com diretores, de planejamento estratégico para a
empresa.
• Gerenciamento Administrativo da empresa (implantação de rotinas, gestão de
pessoas, elaboração de documentos estratégicos e relatórios administrativos,
etc.
Empregador 3:
CRO-DF – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
Início
04/05/2009
Saída
07/11/2012
Tempo (nº de
3 ANOS E 6
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Descrição das
• Assessoria direta ao Presidente (Despachos de assuntos institucionais,
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
atividades gerais
desempenhadas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

coordenação da agenda de compromissos do presidente, organização de viagens
(passagem, diária, hospedagem e programação)
Agendamento e providências para viagens de Conselheiros (passagem, diária,
hospedagem e programação)
Organização, assessoria e elaboração das atas das reuniões ordinárias da
Diretoria e do Plenário.
Agendamento, organização e assessoria de reuniões das Comissões, bem como o
acompanhamento das demandas.
Gerência administrativa e de pessoas do Conselho.
Participação em reuniões diversas, de interesse da autarquia.
Reuniões periódicas com os setores, para implantação de novas rotinas
administrativas, análise dos trabalhos e proposição de metas.
Elaboração de reestruturação organizacional, criação de fluxogramas dos
processos internos e formulários diversos de controle interno.
Elaboração da pauta e de textos para o jornal institucional, bem como
acompanhamento da editoração e revisão final.
Criação, elaboração de textos e supervisão da editoria dos informativos eletrônicos
encaminhados aos inscritos.
Produção e gestão de conteúdo do site institucional.
Acompanhamento da execução dos contratos do Conselho: vigência e
manutenção dos serviços respectivos.
Elaboração de projetos institucionais.
Apresentação de sugestões para ações institucionais (Fiscalização, Cobrança,
Gestão Administrativa e de Pessoal).
Planejamento, organização e execução de eventos institucionais.
Elaboração e execução de cerimoniais oficiais.
Concepção, Planejamento e Coordenação da Semana de Saúde Bucal do Distrito
Federal.
Coordenação de diversas Ações de Orientações Preventivas ao Câncer Bucal.
Coordenação de processos eleitorais da autarquia, realizados em 2010 e 2012.
Elaboração e coordenação da “Medalha de Honra ao Mérito do CRO-DF.
Elaboração de relatórios técnico/administrativos e das gestões.

Empregador 4:
CRO-SC – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA
Início
17/03/2003
Saída
11/03/2009
Tempo (nº de
5 ANOS E 6
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
MESES
Cargo/ função:
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
Descrição das
• Assessoria direta ao Presidente (Despachos de assuntos institucionais,
atividades gerais
coordenação da agenda de compromissos do presidente, organização de viagens
desempenhadas:
(passagem, diária, hospedagem e programação)
• Agendamento e providências para viagens de Conselheiros (passagem, diária,
hospedagem e programação)
• Organização, assessoria e elaboração das atas das reuniões ordinárias da
Diretoria e do Plenário.
• Agendamento, organização e assessoria de reuniões das Comissões, bem como o
acompanhamento das demandas.
• Gerência administrativa e de pessoas do Conselho.
• Participação em reuniões diversas, de interesse da autarquia.
• Reuniões periódicas com os setores, para implantação de novas rotinas
administrativas, análise dos trabalhos e proposição de metas.
• Elaboração de reestruturação organizacional, criação de fluxogramas dos
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

processos internos e formulários diversos de controle interno.
Elaboração da pauta e de textos para o jornal institucional, bem como
acompanhamento da editoração e revisão final.
Criação, elaboração de textos e supervisão da editoria dos informativos eletrônicos
encaminhados aos inscritos.
Produção e gestão de conteúdo do site institucional.
Acompanhamento da execução dos contratos do Conselho: vigência e
manutenção dos serviços respectivos.
Elaboração de projetos institucionais.
Apresentação de sugestões para ações institucionais (Fiscalização, Cobrança,
Gestão Administrativa e de Pessoal).
Planejamento, organização e execução de eventos institucionais.
Elaboração e execução de cerimoniais oficiais.
Elaboração de manuais institucionais (Boas Práticas: Biossegurança em
Odontologia e Orientações Para o Cirurgião Dentista Recem Formado)
Coordenação de ações publicitárias relativas ao Dia do Dentista
Coordenação de processos eleitorais da autarquia, realizados em 2004 e 2006.
Elaboração e coordenação do “Prêmio CRO-SC de Jornalismo”
Elaboração e coordenação da “Medalha do Mérito Odontológico Catarinense.
Assessoramento Técnico e Administrativo aos Grupos de Trabalho.
Organização e catalogação do acervo fotográfico e histórico das gestões do CROSC.

Empregador 5:
SENAC / SC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Início
14/03/2007
Saída
23/09/2008
Tempo (nº de
15 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
PROFESSOR / ORIENTADOR DE CURSO (TÉCNICO DE EVENTOS)
Descrição das
• Planejamento e Organização de Eventos (Turmas I e II)
atividades gerais
• Cerimonial e Protocolo (Turmas I e II)
desempenhadas:
• Orientação de Projeto em Eventos (Turma II)
• Membro da banca examinadora de projetos ( Turma I)
Empregador 6:

FEDF – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Regional de Ensino de Samambaia
Início
16/01/1998
Saída
06/07/1998
Tempo (nº de
06 MESES
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor Nível 3 – Educação Artística
Descrição das
Professor da disciplina de Educação Artística (Artes Cênicas, Artes Plásticas e
atividades gerais
Música) para alunos do Centro de Ensino de 1° Grau da Quadra n° 619 de
desempenhadas:
Samambaia/DF.
TRABALHO VOLUNTÁRIO
Empregador 7:
FUNDASC – FUNDAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE SANTA CATARINA
Início
29/08/2006
Saída
20/09/2006
Tempo (nº de
1 mês
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
INSTRUTOR VOLUNTÁRIO – CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL – 30h/a
Descrição das
Professor de informática no curso de inclusão digital e cidadania, abordando os
atividades gerais
seguintes conteúdos de informática básica para Windows / Word / Internet
desempenhadas:
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Experiência 1: Trabalhar nos CROs de Santa Catarina e Distrito Federal (autarquias federais) foram
experiências muito parecidas, pois a função desempenhada de gerência da estrutura administrativa
suscitou atividades relacionadas à gestão de pessoas, elaboração de diagnóstico institucional e a
conseqüente implantação de procedimentos que redesenharam os processos internos e as rotinas
administrativas. O processo diário de reorganização administrativa exigiu a formalização e implantação de
fluxogramas, criação de novas áreas administrativas, capacitação de pessoal, mudança da cultura interna e
a prática ostensiva da utilização da tecnologia de informação para o sucesso de toda a reorganização
institucional para ambos os Conselhos. Os resultados não poderiam ter sido exitosos, sem o trabalho de
equipe, das quais fui o principal orientador.
Experiência 2: O trabalho desenvolvido como professor/instrutor do SENAC foi muito interessante, tendo
em vista que estávamos atuando em um projeto piloto de um curso que iniciava a primeira turma. As
estratégias de desenvolvimento das disciplinas foram elaboradas em comum com a coordenação do curso
e tendo como pressuposto as necessidades pedagógicas externadas pelos alunos em sala de aula. O
resultado do processo educacional culminou com a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso,
onde foi constatado o sucesso do planejamento e aplicação dos insumos técnicos repassados em sala de
aula. Atuar como professor do curso técnico de eventos, também, foi significativo, uma vez que contribui
para a capacitação de profissionais na área, como também, na orientação da elaboração de projetos,
planejamentos e relatórios para a execução de eventos
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CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 13

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Edital nº 223/2013 - SECADI

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB
Instituição de Ensino:
JULHO/2004
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa): DEZEMBRO/2007

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

Data conclusão (dd/mm/aa):

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
(
(
(

) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

( X ) Funcionário de empresa privada

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
SESI - CNI
Empregador 1:
Início
16/06/2005
Saída
MAR/2006
Tempo (nº de
8 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estagiário de Tecnologia da Informação
Descrição das
- Elaboração e definição de critérios de usabilidade dos portais corporativos da
atividades gerais
Empresa.
desempenhadas:
- Desenvolvimento de software voltado à análise de qualidade (Programa SESI
Qualidade no Trabalho e Cozinha Brasil).
- Suporte Técnico aos sistemas de Apoio e banco de dados.
Autotrac S/A – Brasilia, DF
Empregador 2:
Início
11/08/2010
Saída
04/01/2011
Tempo (nº de
4 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Analista Programador
Descrição das
- Desenvolvimento de software de alta disponibilidade voltado ao rastreamento e
atividades gerais
monitoramento de veículos via satélite.
desempenhadas:
- Implementação de serviço e dispositivos de telemetria, análise de trajeto baseados
em software embarcado.

Instituto de Pesquisas Eldorado – Brasília, DF
Empregador 3:
Início
12/01/2011
Saída
09/05/2012
Tempo (nº de
1 ano e 4 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Analista de Software
Cargo/ função:
Descrição das
- Desenvolvimento de sistemas voltados ao apoio e gerenciamento de documentos e
atividades gerais
arquivos multímidia.
desempenhadas:
- Construção de ferramenta de integração e sincronização de dados entre
dispositivos móveis(Tablets e smartfones) e Computadores pessoais.
- Desenvolvimento de loja virtual customizada para venda de aplicativos móbile.

Empregador 4:
SNEWS – Brasília, DF
Início
05/07/2012
Saída
(EMPREGO ATUAL)
Tempo (nº de
1 ano e 3 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Analista programador pleno
Descrição das
Desenvolvimento de hardware multimídia para Televisão.
atividades gerais
Desenvolvimento de aplicações multimídia e ferramentas de apoio ao
desempenhadas:
gerenciamento de diversas mídias para TV

(Comerciais,Vinhetas,VTs,Filmes,Reportagens).
Construção de software voltado a tecnologias assistivas(Media Player com
recurso de "Closed Caption")

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Melhoria e desenvolvimento evolutivo do sofware AUTOTRAC SUPERVISOR que é de vital importância
para o rastreamento e monitoramento de veículos de carga garantindo plena segurança para o transporte
de mercadorias pelas estradas e rodovias do país. Um módulo de software do SUPERVISOR é integrado
ao veículo de transporte e por este módulo obtemos a localização de um veículo via GPS, consumo de
combustível, velocidade, possíveis desvios de rota dentre outras funcionalidades. Então os dados
coletados são transmitidos via Satélite para a central de dados do software Supervisor que realiza o
tratamento das informações. O sistema roda 24h por dia, 7 dias por semana sem interrupções.
Elaboração de software para exibição de conteúdo jornalístico desenvolvido em ambiente MacOS que
suporta e toca os mais diferentes formatos de vídeo e áudio. O Software é integrado a ilha de edição e
controle de uma Emissora de Televisão e o mesmo permite a manipulação dinânica de mídias. Dentre as
principais funcionalidades do software de exibição temos: “Slow Motion”, “Play Reverse”, “Trimming”,
“Water Mark“ e “Closed Caption”.

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 14

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

nº 223/2013 - SECADI
Atividades para a Elaboração do Produto 1 – Perfil 2– NBR 9050

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Terapia Ocupacional
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de São Carlos
Data início (dd/mm/aa):
01/03/1993
Data conclusão (dd/mm/aa): 01/07/1997

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
Engenharia Biomédica
Instituição de Ensino
Universidade Vale do Paraíba
Data início
01/03/2007
Data conclusão

3.2 Lato Sensu:
Área
Terapia de Mão
Instituição de Ensino
Universidade de São Paulo
Data início
01/02/2001
Data conclusão

Trancado em
01/03/2008

10/11/2001

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:

( x ) Funcionário de empresa privada

CURRÍCULO PADRÃO – todos os itens são de preenchimento obrigatório
5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1: SESI Serviço Social da Industria
Início
01/08/2000
Saída
05/09/2006
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

9 meses

Professor II
Ministração das disciplinas , Saúde Física , Ergonomia ,Acessibilidade e Mobilidade ,
supervisão de estágios na área de reabilitação física.

Empregador
Hospital Israelita Albert Einstein
3:HIAE
Início
11/09/2006
Saída
16/02/2009
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

6 anos e 1mês

Terapeuta Ocupacional
Atendimento a pessoas com necessidades especiais
Atendimento a acidentados do trabalho
Programa de Saúde na Escola (planejamento de ações na ergonomia )
Programa Saúde do Trabalhador (avaliação e orientação ergonômica )

Empregador
Universidade Vale do Paraíba
2:UNIVAP
Início
17/03/2005
Saída
21/12/2005
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

Tempo (nº de
anos e meses):

3 anos e 5 meses

Terapeuta ocupacional
Atendimento no centro de reabilitação as áreas de neurologia , ortopedia e pediatria
Projeto de atendimento na comunidade de Paráisopolis (treinamento dos
profissionais e educadores para atendimento as pessoas com deficiência nas
questões da adaptações ,acessibilidade e mobilidade )
Implantação do laboratório de Tecnologia Assistiva

Empregador 4:
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência
AVAPE
Início
04/08/2010
Saída :
05/04/2011
Tempo (nº de
9 meses
anos e meses):
Cargo/ função:
Terapeuta Ocupacional
Descrição das
Atendimento a pessoa com deficiência e avaliação para cargos e funções.
atividades gerais
Capacitação de professores da rede pública através do curso identificando e
desempenhadas:
atendendo o aluno com deficiência e suas necessidades ministrado em 40 horas
aula ,através do projeto CAPE em diversos municípios do estado de São Paulo.
Inicio do projeto de Mobilidade para pessoas com deficiência visual.
Empregador 5:
Universidade Camilo Castelo Branco
UNICASTELO
Início
20/03/2012
Saída :
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

Atual

Professor - convidado
Ministração de Designer Universal – ABNT-9050 – Uma Visão para o Meio
“Arquitetura e Urbanismo”
Órteses e Próteses - suas Prescrições e Adequações.
Ergonomia e Cinemetria.
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Empregador 6:
Prestadora de Serviço
Autônomo
Início:
1/02/2010
Saída
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Tempo (nº de
anos e meses):

Atual

Terapeuta ocupacional
Avaliação de postos de Trabalho para pessoa com deficiência, em parceria com
iSocial
Atendimento a pessoas com múltiplas deficiências
Avaliação para utilização de Tecnologias Assistiva.
Confecção de prótese e órtese
Ministração de Palestra sobre mobilidade e Acessibilidade
Ministração de palestras na área das deficiências em empresas, escolas

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Desenvolvimento dos projetos junto as comunidades e professores , pois possibilitou ampliar a visão
sobre as questões da mobilidade , acessibilidade e uso das tecnologias , bem como implantar e realizar de
forma criativa as ações de intervenção.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 15
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Nº do Projeto
Edital e perfil para o qual se
candidata:

PROJETO OEI/BRA/08/003
PROJETO OEI/BRA/08/003 Edital Nº 223/2013
PROJETO OEI BRA/08/003 - Fortalecimento da capacidade institucional da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
– SECADI em gestão e avaliação do Programa de Acompanhamento e
Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
deficiência, prioritariamente de zero a dezoito anos de idade, beneficiárias
do Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social – BPC/LOAS.

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
ENGENHARIA ELETRÔNICA
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Data início (dd/mm/aa):
01/01/1970
Data conclusão (dd/mm/aa): 31/12/1974
3. PÓS-GRADUAÇÃO (informar somente o que já foi concluído)
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
( X ) Mestrado
( ) Doutorado
Área
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Título da
DESENVOLVIMENTO DE COMPUTADOR DE MÉDIO PORTE – SISTEMAS
dissertação/tese
DE TESTES DE PLACAS DE CIRCUITOS
Instituição de Ensino
COPEE/UFRJ
Data início (dd/mm/aa):
01/01/1975
Data conclusão (dd/mm/aa): 31/12/1976
3.2 Lato Sensu:
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):
Data conclusão (dd/mm/aa):
4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( X ) Servidor público inativo. Especificar: MCT/GOVERNO
FEDERAL – APOSENTADO
Exoneração
Aposentadoria
15/09/2011
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( X ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( X ) Encerrado
Início (dd/mm/aa) 25/2/2013
Término (dd/mm/aa)
31/3/2013
( ) Funcionário de empresa estatal
( ) Funcionário de empresa privada
( ) Sem vínculo empregatício
( ) Outros. Especificar:
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
NCE/UFRJ – NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA DA UFRJ
Início
01/01/1975
Saída
03/06/1977
Tempo (nº de
2,5
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
PESQUISADOR
Descrição das
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS, SISTEMAS E PRODUTOS EM TI.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 2:

CAPRE/PR – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/PR
Início
03/10/1977
Saída
31/12/1979
Tempo (nº de
2,2
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
ANALISTA DE PROJETOS INDUSTRIAIS
Descrição das
ANALISE DE PROJETOS INDUSTRIAIS DE FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS
atividades gerais
DE INFORMÁTICA (LEI DE INFORMÁTICA – “RESERVA DE MERCADO”)
desempenhadas:
Empregador 3:
SEI/PR E SEPIN/MCT
Início
01/01/1980
Saída
01/10/1977
Tempo (nº de
17,9
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
COORDENADOR DE MICROELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS DE GRANDE
PORTE
Descrição das
ANALISE DE PROJETOS INDUSTRIAIS DE FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS
atividades gerais
DE INFORMÁTICA (LEI DE INFORMÁTICA – “RESERVA DE MERCADO”)
desempenhadas:
CONTINUIDADE DO TRABALHO ANTERIOR, SOB NOVA ORGANIZAÇÃO
PÚBLICA
Empregador 4:
STI/MDIC
Início
01/10/1977
Saída
01/03/2077
Tempo (nº de
9,8
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
COORDENADOR DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
Descrição das
DESENVOLVER O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL (MARCO LEGAL,
atividades gerais
FOMENTO) E REPRESENTAR O MDIC EM DIVERSOS COLEGIADOS AFINS DO
desempenhadas:
GOVERNO FEDERAL. DESENVOLVER PROGRAMA DE EXPORTAÇÃO DE
SOFTWARE.
Empregador 5:
SEPIN/MCT
Início
01/03/2007
Saída
15/09/2011
Tempo (nº de
4,6
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
ASSESSOR DIRETO DO SECRETÁRIO
Descrição das
REFORMULAR NORMAS, PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E SISTEMAS
atividades gerais
REFERENTES A ANÁLISE DE PLEITOS DE INCENTIVOS FISCAIS DA LEI DE
desempenhadas:
INFORMÁTICA
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa as experiências profissionais relacionadas com as atividades descritas
no Termo de Referência.
CURRICULUM VITAE
março de 2013
ROGÉRIO ANTÔNIO SAMPAIO PARENTE VIANNA, Msc
62 anos, casado, 2 filhos, nascido no Rio de Janeiro-Brasil
+55-61-81519116, rsvianna@hotmail.com
Formação acadêmica:
•
•
•
•

Científico: EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, 1967-1969
Engenheiro eletrônico pela UFRJ, 1974
Mestre em Ciência da Computação pela COPPE/UFRJ, 1978
(Diversos cursos em eletrônica, física, informática, gestão e qualidade 1975-)

Breve Histórico Profissional:
•

NCE/UFRJ: Projetista de hardware: Núcleo de Computação Eletrônica, 1975-1977

•

CAPRE/Seplan/Presidência da República: coordenador para a indústria de equipamentos de informática (análise de
projetos industriais em TI), 1977-1979
•

•

•

Propositor e criador do sistema de Gestão de Política de Informática (Mumps), 1978/9

SEI/ Presidência da República: Chefe do Departamento de Equipamentos de Informática da Secretaria Especial de
Informática/Presidência de República, 1980-1991 (*)
•

SEI/ Presidência da República: Chefe do Departamento de Microeletrônica da Secretaria Especial de Informática
(Análise de projetos industriais em TI), 1985-1997

•

Criador e promotor do Programa MCT/Sepin de Gestão pela Qualidade (1993) e Sistema de Gestão da Lei de
Informática (forn: Cobra/Mumps), 1982/8

•

Criador da primeira Intranet do MCT (MS HTC/HTX/MA): Sepin, 1994

•

Propositor e criador do primeiro software relativo a gestão de P&D da Lei de Informática (VB, Delphi), 1995-1996

•

Participação ativa na formulação das Leis de Informática (7.232/1984, 8.248/1991)

MDIC/STI: Coordenador de Comércio Eletrônico da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, 1997-2007 (*)
•

Criador e coordenador técnico do Comitê Executivo de Comércio Eletrônico, e do ciclo de palestras nacionais em
comércio eletrônico para PMEs (com Sebrae / CamaraNet), 2000-2007

•

Representante do MDIC em diversos comitês governamentais: Comitê Gestor de Segurança da Informação; Comitê
Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas; Comitê Gestor da Internet; processo negociador ALCA, 1999-2001;
processo negociador Mercosul-União Européia em comércio eletrônico, 2000-2007/11

•

Criador e coordenador técnico do Programa de Exportação de Software do MDIC – PITCE, e formação de RH, 2004-
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2007 (portal pessoal de subsídio, criado em www.inicio.com.br/software/cursos/)

•

•

Representante do MDIC e gestor do Projeto REMTECH: OECD/SME/Turquia, 2004, Plataforma de Cooperação para
o Desenvolvimento de Auto Peças Automotivas

•

Criador e primeiro coordenador do projeto MERCOSUL DIGITAL, Mercosul/União Européia ($ 11M de Euros),
2004/10

•

Criador e coordenador do projeto de atração de investimentos em TI interno, de empresas industriais e financeiras
internacionais, 2004-2007

•

Criador e coordenador do projeto ALADI sobre Certificados de Origem Digitais, 2000-2007/10

•

Propositor e coordenador do processo de criação do projeto de Lei sobre Proteção de Dados Pessoais, 20032007/11

•

Criador do Projeto ADOTE (adoção de estudantes carentes via Internet, com PUC/Campinas), apresentado ao
Prêmio Mercosul, 2004

MCTI/Sepin: assessor do Secretário, 2007-2011 (*)
•

Criador e coordenador do programa de reformulação e informatização dos processos de gestão da Lei de
Informática (Sigplani [java, php, PostGree: sigplani.mct.gov.br]), apresentado ao prêmio ESAF), 2007-2011

•

Criador e coordenador do Projeto de Atração de Investimentos em Microeletrônica (com ABDI/APEX), 2007/9

•

Coordenador do SGT13 - Grupo de Comércio Eletrônico do Mercosul, e do Grupo de Certificação Digital (PR e
Mercosul), 2007-2011

•

MCTI/Sepin: aposentado em setembro de 2011

•

Empresa Callix Brasil (“cloud contact center”): Consultor em TI e gestão – agosto/dezembro 2011

•

Empresa IBRADATA: criador e desenvolvedor do sistema e serviços automáticos de pesquisa e monitoramento por via
telefônica (ASP, MySQL, Asterisk), 2012-

•

Consultor de projeto Unesco/MDS: mapeamento da conectividade internet dos operadores do Cadastro Único dos
Programas Sociais do Governo Federal e recomendações para a superação de problemas e limitações, fev-mar/2013.

(*) Inúmeras viagens internacionais a serviço.
Publicações e desenvolvimentos:
•

MCT/IBICT: Seis Propostas Para o Próximo Milênio (a comparative view over Calvino’s literature conferences and the
modern total quality theory), 1991

•

The Tourism Development in Brazil and the Net, Business Travel Review, 2000

•

Elaboração de diversos sistemas de informação, inclusi (asp, access, mySql): Sistema sobre a Indústria e a Lei de
Informática, Software, RH , Comércio Exterior, projetos de pesquisa e desenvolvimento e C&T&I. Ver no meu site.
(hobby: www.inicio.com.br).

•

Gestão pela Qualidade e o futuro de Brasília (CODEPLAN, GDF e IPEA)

•

Criador do Sistema de Pesquisa e Monitoramento automático por via Telefônica (www.ibradata.com.br): ASP, MySQL,
Asterisk.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 16
1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
Código do perfil pretendido:

Contratação de Consultor Modalidade Produto
OEI/BRA/08/003

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Terapia Ocupacional
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
( X ) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba
Data início (dd/mm/aa):
20/2/2006
Data conclusão (dd/mm/aa): 20/12/2010

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(
Área
Instituição de Ensino
Data início (dd/mm/aa):

) Mestrado

(

) Doutorado

Data conclusão (dd/mm/aa):

3.2 Lato Sensu:
Área
A prática da reabilitação do membro superior
Instituição de Ensino
Unicamp
Data início (dd/mm/aa):
20/2/2011
Data conclusão (dd/mm/aa):

20/2/2012

4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Funcionário de empresa estatal
( X ) Funcionário de empresa privada
( X ) Sem vínculo empregatício
( X ) Outros. Especificar: Monitoria do Curso de Especialização - A prática da reabilitação do membro
superior - UNICAMP
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital:
Empregador 1:
Fundação Síndrome de Down
Início
20/9/2012
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Terapeuta Ocupacional
Descrição das
- Realização de parcerias com profissionais fora e dentro da Fundação,
atividades gerais
principalmente com os professores das classes comuns de ensino e com os
desempenhadas:
professores especializados do Atendimento Educacional (AEE). Este serviço
vincula-se a uma perspectiva de educação inclusiva, visando favorecer o
desenvolvimento pessoal e a integração social da criança ou do adolescente. Por
possibilitar a reflexão conjunta sobre as condições em que se tem dado o
desenvolvimento e a aprendizagem do educando, contribui para a criação de
condições mais favoráveis para a sua permanência com sucesso na rede regular
de ensino. Para alcançar esses propósitos, o serviço se configura como um
conjunto de ações destinadas ao enfrentamento das principais barreiras existentes
no processo de aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual.
- Visitas às escolas para assessoramento quanto a ergonomia do local, referente a
inclusão ambiental do aluno, e acompanhamento apoiado visando a integração
social no meio escolar.
- Desenvolvimento e uso da comunicação suplementar alternativa para apoio de
significação da identidade do sujeito, e auxílio nas práticas de aprendizagem nos
âmbitos educacionais e escolares.
- Serviço de apoio a atenção terapêutica: o atendimento da terapia ocupacional cria
situações terapêuticas nas quais as pessoas com deficiência intelectual,
especialmente aquelas com Síndrome de Down, têm as suas capacidades
valorizadas e as suas necessidades consideradas. Em nossos atendimentos
buscamos facilitar o processo de desenvolvimento global a partir da integração dos
diferentes eixos de habilidades que constitui o sujeito; mediando as interações
interpessoais compreendendo o contexto geral e identificando as limitações nos
desempenhos ocupacionais para ampliar as competências e aquisições para o
desenvolvimento das atividades.
A parceria e trabalho com os pais ou cuidadores favorecem as relações afetivas
promotoras do desenvolvimento, funcionalidade, independência e autonomia na
continuidade dos cuidados no lar.
Outra característica do atendimento da T.O é que ele pode acontecer em grupo ou
individualmente, dependendo das necessidades do usuário.
Quando há outras demandas, os atendimentos podem ocorrer na presença de
outro especialista, como por exemplo, Fonoaudiologia, Pedagogo e Fisioterapeuta.
- Serviço de apoio a vida adulta: O processo de amadurecimento e crescimento da
pessoa com deficiência intelectual é afetado por uma série de barreiras que, muitas
vezes, não tem relação com o seu déficit cognitivo, e sim com a falta de
possibilidades e/ou vivências.
A representação social destas pessoas geralmente se fixa na ideia de eterna
criança. Essa realidade pode impedir que possam resolver os pequenos problemas
comuns do cotidiano, que seguramente seriam capazes.
O Serviço de Apoio à Vida Adulta tem o objetivo de favorecer a autonomia nos
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diferentes contextos do mundo adulto por meio de integração social, fortalecendo a
subjetividade de cada pessoa.
PROGRAMAS
1- Lazer (a partir de 18 anos)
Encontros semanais planejados pelos próprios integrantes do grupo
antecipadamente, marcados em áreas sociais como bares, lanchonetes, cinema,
teatro, boliche, entre outros, com o objetivo de promover vivencias sociais com
maior autonomia e auxiliando no desenvolvimento de estratégias pessoais de
resolução de problemas.
2- Viagem (a partir de 18 anos)
O programa da viagem ocorre com a participação de um grupo que sendo
realizadas reuniões semanais com objetivos e estratégias visando à escolha da
data, pesquisa de hotéis, escolha do meio de transporte, solicitação de orçamentos,
definição do que seria necessário levar ao viajar proporcionando assim aos
participantes uma maior autonomia e independência em suas escolhas pessoais.
3 - Mini - Cursos (a partir de 16 anos)
Grupos semanais que discutem conceitos diversos a
necessidades e interesses individuais e/ ou de cada grupo temático.

partir

das

4 - Autonomia nas Atividades Diárias
Mini-curso para promover autonomia nas atividades que envolvem: habilidades
domésticas, cuidado pessoal e localização espacial.
Empregador 2:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

UNICAMP
1/3/2012

Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Monitora do curso de Especialização “A prática da reabilitação do membro superior”
/ Terapeuta Ocupacional
- Confecção de adaptações e/ou órteses funcionais, visando autonomia e
independência em todos os âmbitos da sua vida, inclusive no meio escolar, como
por exemplo:adaptação e/ou órtese para digitação, escrita, alimentação etc.
- Monitoria das alunas do curso de especialização (discussões de caso, aulas e
apoio a elaboração de artigos referentes ao serviço).
- Atendimento ao público em processo de reabilitação de pós-cirúrgico e com
seqüelas ortopédicas e neurológicas.

Empregador 3:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das

Clínica CETE (Centro de Estimulação e Tratamento Especializado)
5/11/2011
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Terapeuta Ocupacional
- Confecção de adaptações e/ou órteses funcionais, visando autonomia e
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atividades gerais
desempenhadas:

independência em todos os âmbitos da sua vida, inclusive no meio escolar, como
por exemplo:adaptação e/ou órtese para digitação, escrita, alimentação etc.
- Atendimento ao público em processo de reabilitação de pós-cirúrgico e com
seqüelas ortopédicas e neurológicas.

Empregador 4:
UNIVAP
Início
02/08/2010
Saída
20/12/2010
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Estágio em Laboratório de Tecnologia Assistiva
Descrição das
Conceitos e definições sobre Recursos de Tecnologia Assistiva. Prescrição e
atividades gerais
confecção de equipamentos de assistência: adaptação de mobiliário escolar,
desempenhadas:
prescrição e treino do uso de cadeiras de rodas, implementação da comunicação
alternativa através de softwares e pranchas auxiliando na área de ensino e no seu
dia a dia e adaptação de materiais e utensílios de AVDs e recursos escolares.
Empregador 5:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):
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Empregador 6:
Início
(dd/mm/aa):
Cargo/ função:
Descrição das
atividades gerais
desempenhadas:

Saída
(dd/mm/aa):

Tempo (nº de
anos e meses):

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
- Produção bibliográfica: - LANDIM, S. F. Tecnologia Assistiva de baixo Custo no PSF Uma Intervenção
Interdisciplinar. In: Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, 2010, São José dos Campos. XIV
CONID, 2010.
As intervenções com Tecnologia Assistiva vivenciadas comprovam significativamente as possibilidades de
desenvolvimento e utilização de recursos específicos para as adaptações físicas e ambientais que
contribuem sobremaneira na melhora da funcionalidade, autonomia e inclusão social do individuo do
presente estudo.
- Apresentações de Trabalho: - LANDIM, S. F. ; SANTANA, M. T. M. ; NASCIMENTO, C. L. . Uma visão
interdisciplinar sobre o uso do recurso da Comunicação Suplementar e/ou Alternativa para uma criança
com Síndrome de Down em um contexto grupal. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Através deste trabalho, se tornaram evidentes os seguintes resultados: a utilização da CSA e a participação
de apoios dos profissionais da terapia ocupacional e fonoaudiologia e pedagogia, proporcionaram uma
maior inclusão da pessoa com deficiência intelectual no âmbito escolar, familiar e social, possibilitando a
interação comunicativa com outras pessoas, potencializando seus desejos e escolhas e facilitando o
processo de aprendizagem no ensino escolar.
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1. DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Candidato nº 17

1.1 DADOS DA SELEÇÃO
Edital para o qual se candidata:
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2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso:
Terapia Ocupacional
Tipo de Formação:
( ) Tecnólogo
(X) Graduação
( ) Outros
Instituição de Ensino:
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2004
Data conclusão (dd/mm/aa): 10/12/2008

3. PÓS-GRADUAÇÃO
3.1 Stricto Sensu:
Tipo
(X) Mestrado
(X) Doutorado – cursando*
Área
Engenharia de Produção – Ergonomia
Instituição de Ensino
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Data início (dd/mm/aa):
01/03/2009
Data conclusão (dd/mm/aa): 09/12/2001
*Iniciei o Doutorado na Eng. Produção em Março/2012. A previsão para conclusão é 12/2014.
3.2 Lato Sensu:
Área
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Data início (dd/mm/aa):
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4. VINCULO EMPREGATÍCIO ATUAL – preencher um item
( ) Servidor público ativo federal*
( ) Servidor público ativo estadual
( ) Servidor público ativo municipal
( ) Servidor público inativo. Especificar:
Exoneração
Aposentadoria
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
OBS.: Fui aprovada em primeiro lugar no concurso de professor auxiliar edital nº 275, de 14 de maio de 2013 da
Universidade Federal de Minas Gerais o qual se encerrou em 02/10/2013 e deverá ser homologado a partir de
11/10/2013, quando termina o período para recursos.

( ) Consultor por meio de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais (PNUD, UNESCO, OEI,
Unicef, etc.) Especificar:
( ) Vigente
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
( ) Encerrado
Início (dd/mm/aa)
Término (dd/mm/aa)
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) Funcionário de empresa estatal
) Sem vínculo empregatício
) Outros. Especificar:

(X) Funcionário de empresa privada
Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Docente)
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5. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Específicas relacionadas com o edital: Vínculos 1 e 5
Empregador 1:
Universidade Federal de São Carlos/Embraer (sem vínculo empregatício formal)
Início
Janeiro/2007
Saída
Atual
Tempo (nº de
6 ano e 9 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Pesquisador
Descrição das
Projeto Cabine Universal – Compreendendo as necessidades especiais de usuários
atividades gerais
do transporte aéreo: Realizar pesquisas (planejamento do estudo, coleta de dados
desempenhadas:
em situação real de uso, análises, elaboração de recomendações para projeto),
coordenar equipe de alunos envolvidos e estabelecer parcerias.
Desde que iniciei minhas atividades no Laboratório Simucad (UFSCar) participo de
Projetos de Pesquisa relacionados ao transporte aéreo, com foco em compreender
aspectos de conforto e desconforto de passageiros com base em análise de
situação real.
Empregador 2:
Centro Universitário Salesiano
Início
01/08/2012
Saída
Atual
Tempo (nº de
1 ano e 2 meses
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor (P-II/A)
Descrição das
Ministrar aulas relacionadas à Ergonomia e áreas correlatas para cursos Técnicos,
atividades gerais
de Graduação e de Pós-Graduação.
desempenhadas:
Empregador 3:
Centro Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC SP)
Início
25/05/2013
Saída
29/06/2013
Tempo (nº de
36 horas/aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor Contratado (Pós-Graduação)
Descrição das
Ministrar aulas em curso de Especialização em Ergonomia.
atividades gerais
Disciplinas: Fundamentos do Método da Análise Ergonômica do Trabalho; Análise
desempenhadas:
Ergonômica do Trabalho: diagnóstico e recomendações.
Empregador 4:
Centro Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC SP)
Início
26/05/2012
Saída
30/06/2012
Tempo (nº de
24 horas/aula
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Professor Contratado (Pós-Graduação)
Descrição das
Ministrar aulas em curso de Especialização em Ergonomia.
Disciplinas: Fundamentos do Método da Análise Ergonômica do Trabalho.
atividades gerais
desempenhadas:
Empregador 5:
APAE-Americana
02/06/2011
05/07/2012
1 ano e 1 mês
Início
Saída
Tempo (nº de
(dd/mm/aa):
(dd/mm/aa):
anos e meses):
Cargo/ função:
Terapeuta Ocupacional
Descrição das
Terapeuta Ocupacional, atuando em Programas de Clínica de Reabilitação e
atividades gerais
Inclusão no Mercado de Trabalho/Emprego Apoiado – análises dos locais de
desempenhadas:
trabalho, orientações aos candidatos ao emprego e aos empregadores.
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6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrever, de forma clara e concisa, as 02 (duas) realizações profissionais mais importantes/ com êxitos
nas áreas mencionadas no item nº 5 (Experiências Profissionais). Limite 20 linhas.
Formei-me em Terapia Ocupacional na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 2008.
Após a Graduação optei por realizar o Mestrado e, atualmente, o Doutorado na área de Engenharia de
Produção/Ergonomia.
Dentre as realizações mais relevantes da minha carreira e, relacionadas ao presente Edital, saliento
meu Projeto de Pesquisa atual, a partir do qual estou desenvolvendo minha tese de doutorado no âmbito
de um Projeto em parceria com a Empresa Embraer intitulado Cabine Universal. O objetivo da minha tese é
analisar experiências de pessoas com deficiência, idosos e obesos no transporte aéreo, identificando
barreiras e necessidades para elaborar recomendações que possam fundamentar futuros projetos de
cabine, assim como melhorias em termos de acessibilidade e atendimento nos aeroportos do país. Tal
projeto tem o apoio da Agência Nacional de Aviação Civil e do Comitê Paralímpico Brasileiro. O
levantamento de dados é baseado na análise das experiências de viagem dos passageiros participantes,
assim como em aspectos normativos relacionados ao tema, tais como NBR9050, Resolução nº280/2013
ANAC, e normas internacionais da aviação. É importante ressaltar que sou responsável não apenas pela
coleta de dados, mas também pelo planejamento e acompanhamento das atividades junto a equipe da
Universidade, e busca/estabelecimento de parceiros para apoiar e viabilizar o projeto.
Outra experiência relevante, foi a atuação como Terapeuta Ocupacional na APAE-Americana, onde
participei de Programas de Clínica, como em um Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência no
Mercado de Trabalho. Dentre as atividades realizadas, sempre valorizei a realização de análises nos
contextos de trabalho, seja para orientação dos trabalhadores quanto para recomendações de melhoria do
posto e do processo de trabalho.

São Paulo, 13 de Outubro de 2013.
Talita Naiara Rossi da Silva
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INTRODUÇÃO
O uso e a progressiva democratização de tecnologia da informação tem afetado a
maneira como aprendemos, interagimos e exercemos a cidadania. De mero leitor
passivo de conteúdo, o cidadão conectado passou a ser protagonista, leitor e
autor da informação, através da internet, se utilizando das redes sociais, dos blogs
etc.
Essa mudança de paradigma possibilitou que o conteúdo disponível na internet
passasse a ser construído e alimentado por pessoas dos mais diversos
segmentos sociais num processo que cada vez mais se solidifica.
O uso de tecnologias para dispositivos portáteis, como tablets e smartphones,
cada vez mais baratos e disponíveis, tem sido determinante nesse processo. De
acordo com dados da Cisco Systems Inc.1 , em 2016 serão mais de 10 bilhões de
aparelhos móveis na Internet, ao passo que teremos 7,3 bilhões de pessoas no
mundo, dada as estimativas das Nações Unidas.
A tendência aponta um grande avanço no uso de dispositivos portáteis e pessoais,
afetando a maneira como o conteúdo disponível na internet é criado e forma como
as interações sociais entre os indivíduos e instituições acontece.
A computação e conectividade móvel, através de tablets e smartphones, aliada ao
poder das redes sociais, funciona como argamassa para construção de um dos
pilares da sociedade da informação contemporânea: redes digitais em crescente
expansão e consolidação, baseadas em tecnologias avançadas de informações e
comunicações.
Os cidadãos se conectam, se informam, depuram e compartilham as informações
de modo instantâneo e com alcance global; formatando redes que ligam pessoas

1

Indústria Global fabricante de roteadores de grande porte para acesso à Internet.
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e grupos; afetando e reorganizando processos políticos, sociais, econômicos,
culturais e institucionais; e, por consequência, modificando a vida cotidiana dos
indivíduos, governos, empresas, grupos e movimentos sociais.
Os governos, a iniciativa privada, diversas instâncias da sociedade e até a própria
mídia tradicional dedicam grande esforço a avaliar os movimentos da internet para
se posicionar estrategicamente, pautar suas ações ou para dar respostas
atempadas às demandas sociais.
Estar inserido nesse contexto garante ao indivíduo oportunidade de inclusão e
visibilidade por parte dos principais atores sociais. A inclusão digital tem impacto
em muitos aspectos da vida como exercício da cidadania, empregabilidade e
renda, desempenho escolar e pertencimento a uma sociedade global do
conhecimento.
No entanto, vivemos o momento em que a exclusão digital, dentre tantas outras
formas de exclusão, ainda é um fator importante a ser considerado. Formas de
exclusão que impõe a parte mais vulnerável da população uma severa limitação
social, tirando-lhes o direito a exercer sua plena cidadania em igualdade de
condições e a chance de contribuir para construção do conhecimento e dos novos
paradigmas de sociedade.
A Fundação Getúlio Vargas publicou em 2012 o Mapa da Inclusão Digital2. O
estudo da FVG aponta que há pessoas muito conectadas e pessoas
completamente excluídas desse processo.
A exclusão digital é mais acentuada entre os mais pobres e entre os moradores da
região Norte e Nordeste. É possível, portanto, estabelecer uma relação direta
entre o mapa da exclusão digital do Estudo da FGV e o número de pessoas com
deficiência por Estado.

2

Mapa da Inclusão Digital, 2012. Coordenação Marcelo Neri: http://www.cps.fgv.br/cps/telefonica/
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De tal forma podemos inferir que a exclusão digital afeta, também, de forma mais
acentuada as pessoas com deficiência, inclusive por fatores não abordados no
estudo da FGV, como por exemplo, a indisponibilidade de recursos de tecnologia
assistiva e de acessibilidade.
O Mapa da Inclusão Digital também aponta que:
Talvez a melhor forma de combater o apartheid digital no
longo prazo é investir diretamente nos alunos para que
possam ter acesso desde cedo às novas tecnologias. Dos
que frequentam escola, 33,51% possuem computadores
ligados à internet. (NERI, 2012)
A escola pública é entendida, então, como o ambiente ideal para se induzir
políticas de equiparação de oportunidades e superação das desigualdades de
todas as ordens, tendo em vista o caráter de obrigatoriedade da educação básica,
objetivando a promoção dos direitos humanos integrada ao desenvolvimento
tecnológico científico do país e de seus cidadãos, conforme preconiza a
Constituição Federal Brasileira.
O ambiente escolar classicamente se apresenta como conservador, resistente a
mudanças e, muitas vezes, caminha deslocado do processo de inclusão e das
novas demandas da sociedade da informação, onde compartilhar, colaborar e
construir coletivamente são atributos cada vez mais importantes.
Repensar-se para valorização da diversidade, inclusão e promoção dos direitos
humanos e ao mesmo tempo se conectar, formando cidadãos para sociedade da
informação, são desafios simultâneos e convergentes hora apresentados a escola
e ao sistema educacional brasileiro. Cidadão esse que entende a internet como
espaço de cidadania; respeita os outros e se fazer respeitar; incide nos processos
sociais exercendo voz ativa em tudo que lhes diz respeito e interessa.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) entrou em
vigor depois de um processo de discussão que durou 5 (cinco) anos, metade do
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tempo que durou a construção de outros tratados, com a ampla participação de
movimentos sociais de todo o mundo, inclusive através da internet, onde o texto
era discutido virtualmente entre as sessões promovidas em Nova Iorque pela
ONU.
A Convenção foi o primeiro tratado de direitos humanos do Século XXI, construída
com a ampla participação das pessoas com deficiência de todo o mundo, que se
utilizaram da tecnologia da informação para o exercício maior da cidadania. Esse
processo participativo, utilizando a internet, foi significativo para qualificar e
respaldar a Convenção como um tratado construído através de consensos que, ao
final, teve como lema “nada sobre nós sem nós” 3.
Atualmente, em dezembro de 2013, são 158 Estados signatários. O Brasil assinou
o tratado e seu protocolo facultativo no primeiro momento e o ratificou em 2008,
sem reservas ao texto e com status de emenda constitucional.
O caráter inovador que permitiu a construção da Convenção está manifesto no
seu conteúdo na forma de conceitos e obrigações assumidas pelos Estados ao
ratifica-la, como: prover tecnologias assistivas (ou ajudas técnicas), promover
acessibilidade nos meios digitais proteger contra discriminação com base na
deficiência (incluindo da negação de adaptação razoável), promover o
desenvolvimento do desenho universal, entre outras.
O conceito de desenho universal pode ser aplicado a instalações, produtos e
serviços pressupondo que esses possam ser usados por uma ampla diversidade
de indivíduos sem adaptações específicas.

3

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi

adotada em 13 dezembro de 2006 na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, e foi aberta à
assinatura em 30 de março de 2007. Logo de início com 82 signatários da Convenção, 44
signatários do Protocolo Facultativo, e uma ratificação da Convenção, fazendo deste o maior
número de signatários da história para um tratado de direitos humanos no dia da abertura. O Brasil
assinou logo na abertura.
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. Segundo a Convenção:
“Desenho universal” significa a concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem usados, na
maior medida possível, por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico. O
“desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para
grupos específicos de pessoas com deficiência, quando
necessárias. (ONU, 2006)
O conceito se baseia nos princípios da equidade nas possibilidades de uso,
flexibilidade, simplicidade, tolerância ao erro, esforço mínimo e dimensão/espaço
para uso.
Prover recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas no campo pedagógico e
da comunicação, tomando por base os princípios do desenho universal, se tornam
fatores essenciais para dar respostas aos desafios de construir uma escola
inclusiva que prepare cidadãos para sociedade da informação.
É necessário alinhar a inclusão escolar dos estudantes com deficiência à inclusão
digital promovida através das escolas. O repensar das práticas pedagógicas
através da incorporação das novas tecnologias, como os tablets, não pode excluir
os alunos que têm uma deficiência, fazendo persistir a lógica das exclusões que
se sobrepõe.
Tecnologias da informação são vistas como um meio de ofertar acessibilidade
para estudantes com deficiência, pela comunicação e pela adaptação de materiais
e de métodos para promover as condições de acesso, participação e
aprendizagem, na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). Agora, um passo
além, essas práticas e recursos devem se integrar e compor as políticas
educacionais de inclusão digital, para que adotem princípios de desenho universal,
o que é condizente com os objetivos propostos para o Atendimento Educacional
Especializado.
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Atendimento Educacional Especializado – AEE é um
serviço da educação especial que identifica, elabora e
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que
eliminem as barreiras para a plena participação dos
alunos, considerando suas necessidades específicas
(ROPOLI, 2010).
A inclusão dos tablets no contexto escolar como ferramenta pedagógica pode
induzir mudanças na pratica educacional ao mesmo tempo que promove a
inclusão dos alunos publico alvo da política de educação especial, pois é uma
ferramenta pedagógica que tem todas as características próprias do desenho
universal. Os tablets podem ser usados pela grande maioria dos alunos,
independente do tipo ou grau de deficiência, em muitos casos, sem necessidade
de adaptações.
O mesmo tipo de dispositivo pode ser usado por alunos com e sem deficiência,
servindo de plataforma para que professores da sala comum e do Atendimento
Educacional Especializado atuem de forma articulada.
Assim, em conformidade com a CDPD, com os objetivos do AEE e com as
demandas da sociedade da informação, é importante garantir a atualização das
práticas pedagógicas com uso dos tablets sob a perspectiva da inclusão e do
desenho universal, permitindo que o aluno, inclusive o aluno com deficiência,
renove o interesse e se engaje nas atividades escolares.
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METODOLOGIA
Este relatório objetiva definir critérios para a identificação de experiências exitosas
no uso de tablets, no contexto didático e pedagógico da educação básica,
destacando as possibilidades de acessibilidade no processo de ensino e
aprendizagem de pessoas com deficiência.
Para gerar subsídios, foi realizada uma reunião com a Diretora da Diretoria de
Políticas de Educação Especial (DPEE/SECADI/MEC), Professora Martinha
Clarete, onde se definiu as linhas gerais de abordagem e critérios iniciais do
levantamento, e mais visitas técnicas em cinco escolas da rede pública municipal
do Recife e estadual de Pernambuco, nas quais os critérios foram validados e
aprimorados a partir das experiências locais.
A organização das visitas foi apoiada pela Gerente de Educação Especial do
Estado de Pernambuco, Albanize Gomes da Silva, e acompanhada pela
Professora Hélia Maria Barroso Braga da Secretaria Executiva de Tecnologia na
Educação da Prefeitura do Recife e da Gerência de Políticas em Educação
Especial da Secretaria de Educação de Pernambuco.
Nas visitas foram entrevistados gestores, diretores, professores de sala comum e
de recursos multifuncionais e, também, alunos com e sem deficiência que
recentemente passaram a usar os tablets.
A partir das entrevistas, foi possível avaliar problemas, soluções e as boas
práticas dentro do cenário trazido pela introdução do uso de tablets no contexto
didático e pedagógico da educação básica, estabelecendo critérios que podem ser
classificados da seguinte maneira:






Critérios relacionados à política de uso;
Critérios relacionados à infraestrutura;
Critérios relacionados ao dispositivo e à sua disponibilidade;
Critérios relacionados à prática pedagógica; e
Critérios relacionados à acessibilidade e ao desenho universal.
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CRITÉRIOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE USO
Que alunos vão receber
Nas visitas realizadas no Recife-Pe, o Governo do Estado estava disponibilizando
Tablet/PC para alunos do ensino médio; a Prefeitura já havia iniciado a
distribuição de equipamento similar, para alunos do ensino fundamental anos
finais (sexto ao nono ano), programas que haviam iniciado recentemente. Os
alunos entrevistados receberam os equipamentos havia no máximo três meses.
Segundo nos foi relatado, no próximo ano, alunos do quinto ano receberão os
tablets com Android, fornecidos pelo MEC.
Uma diretora de escola de Educação de Jovens e Adultos (EJA) reclamou do fato
de seus alunos não serem contemplados por nenhuma das políticas de
distribuição de tablets, nem a estadual, nem a federal.
Havia também uma escola com Sala de Recursos Multifuncionais, mas que ainda
não tinha recebido os tablets para distribuição com os alunos. Nela, a conversa
com um aluno com deficiência visual e com professores do AEE mostrou que o
material didático impresso chega no início do ano para todos os alunos sem
deficiência, mas que o processo de adaptação na sala de recursos pode demorar,
impondo uma defasagem para os alunos com deficiência, notadamente os alunos
com deficiência visual. Se o material didático estivesse disponível em formato
digital acessível, essa questão estaria resolvida.
Foram visitadas também escolas sem alunos com deficiência que já tinham
recebido os equipamentos.
Lembrando que tablets podem também funcionar como mecanismo de
comunicação alternativa, parece uma ideia a ser considerada, no sentido de
promover igualdade de oportunidades que, dentre outros fatores, se priorize as
escolas que tenham salas de recursos multifuncionais e professores do AEE, na
distribuição dos tablets.
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Quando e como o aluno pode usar o equipamento
Na Rede Municipal do Recife e Estadual de Pernambuco os equipamentos
disponibilizados são de uso individual e o aluno possui relativa liberdade para o
uso, pode instalar programas, inclusive jogos, e personalizar o equipamento. Os
alunos levam o equipamento para casa e são estimulados a compartilhar com os
familiares, promovendo a inclusão digital. Um aluno relatou que antes de receber o
tablet/pc da prefeitura não tinham equipamentos em casa, mas depois os demais
membros da família passaram a se interessar pelo uso da Internet e acabaram
adquirindo outro equipamento.
Os alunos da rede municipal, no entanto, não podem desinstalar sistema
operacional que vem com pacote de programas educacionais disponibilizados, o
Linux Educacional. Caso isso ocorra, o equipamento está programado para deixar
de funcionar. Será instalado um sistema para controlar se o equipamento não é
levado à escola durante um período maior que trinta dias, desabilitando
remotamente o equipamento se esse já não está mais no contexto da comunidade
escolar.
Quando o aluno completa o ensino fundamental, o equipamento passa ser dele,
desvinculado da escola, para uso livre.
Parece uma boa prática permitir o uso livre, porém supervisionado do
equipamento, entendendo o tablet não como uma ferramenta especial, mas como
mais um recurso pedagógico do aluno, tal como é o lápis, o caderno, os livros etc.
Permitir que o aluno leve o equipamento pra casa e seja responsável por ele, além
de promover a inclusão digital de sua família, possibilita que o aluno possa
desenvolver seus estudos em casa e interagir com colegas e professores a partir
do tablet.
O uso do tablet como uma ferramenta do dia-a-dia garante um meio comum,
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baseado no desenho universal, para comunicação e interação da comunidade
escolar, dentro e fora da escola.
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CRITÉRIOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA
Questões de infraestrutura, como a qualidade da conexão com a Internet, podem
interferir na maneira como a entrada da tecnologia afeta a rotina escolar. Numa
das escolas visitadas, da rede Estadual de Pernambuco, haviam sido distribuídos
mais de 200 tablets, mas a conexão não passa 512 Kbps, inviabilizando a
conexão no ambiente escolar. Isso pode ser um fator limitante quando a intensão
é que os professores e alunos usem os tablets de forma interativa e dinâmica, por
exemplo, se comunicando por e-mail, estimulando pesquisas e acessando
conteúdo on-line.
Uma das soluções usadas pela prefeitura, para contornar a dificuldade de
conexão, foi a disponibilização de um pacote de 100GB de conteúdo educacional
para ser usado pelos alunos, contendo vídeos, material paradidático e aplicativos.
De toda maneira, é importante identificar soluções para que professor possa
compartilhar conteúdo com alunos em formatos digitais e vice-versa (aula em
PowerPoint, textos etc.), da maneira mais fácil, segura e rápida possível. Isso é
especialmente importante para que alunos com deficiência visual possam
acompanhar o conteúdo apresentado de forma acessível através de seus
dispositivos.
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CRITÉRIOS RELACIONADOS AO DISPOSITIVO
Três tipos de soluções foram encontradas durante as vistas. A Rede Estadual de
Pernambuco começou disponibilizar para os alunos do ensino médio tablets/pc da
Positivo com Windows 7, processador Atom da Intel, tela sensitiva e caneta. Já a
Rede Municipal optou pelos mesmos equipamentos tablets/pc só que utilizando o
Linux Educacional 5.0 e um pacote de aplicativos e conteúdos pedagógicos
selecionados pela Secretaria de Educação. Além dos tablets/pcs a rede estadual
estava fazendo uso de tablet de 7” com Android para uso específico com o
aplicativo LiVox, para dois alunos com deficiência.
Os tablet/pc são híbridos e usam sistema operacional para PCs, são relativamente
leves e dispõem de recursos de acessibilidade como leitores de tela (NVDA e
ORCA). Contam com câmera e tela sensível ao toque da caneta que acompanha
o equipamento (resistiva4). Faltam, no entanto, alguns recursos comuns aos
tablets e equipamentos móveis, como bússola, acelerômetro, GPS e tela
capacitiva5. Esses recursos podem ser bastante úteis em aplicações pedagógicas
e de comunicação facilitada.
Por um lado, o tablets/pc não é tão portátil, intuitivo e fácil de usar quanto um
tablet convencional se propõe a ser, por outro tem mais possibilidades de
aplicações, conectividade e recursos de acessibilidade já testados.
Não seria possível, por exemplo, instalar o pacote de 100 GB de conteúdo
educacional em um tablet convencional com as configurações atuais de mercado.

4

Tela resistiva presente aparelhos touchscreen básicos, detectam o toque pela junção de duas

placas sobrepostas. Quando a tela é tocada por uma caneta ou objetos sólidos, é gerado um sinal
elétrico, conforme a posição do toque, e uma placa encosta na outra. Não é muito precisa e cansa
com o uso prologado.

15

Os alunos são orientados a trazer os equipamentos com baterias carregadas de
casa e assim, com uso moderado, seriam de capazes passar todo o período de
aula com a carga da bateria.
Uma das situações apresentadas na Rede Estadual foi a falta de suporte para o
sistema Windows que está incluído no equipamento vendido pela fabricante
Positivo e que muitas vezes apresenta problemas.
Um tablet convencional, rodando Android 4.1, poderia rodar programas de
comunicação alternativa, como LiVox, e outras aplicações de apoio à
comunicação evitando, por exemplo, a necessidade de dois equipamentos e
custos adicionais.
É, portanto, importante verificar qual a solução de dispositivo que mais se adequa
ao perfil do aluno e à situação da rede, levando em considerações questões como:









5

Autonomia de bateria;
Portabilidade;
Desempenho;
Recursos de acessibilidade;
Manutenção e suporte técnico equipamentos e do software;
Possibilidade de atualização do software;
Integração com os demais recursos tecnológicos disponíveis na escola; e
Custo.

Tela capacitiva responde aos impulsos elétricos do toque humano com bastante precisão. Equipa

os equipamentos mais modernos com tela sensível ao toque.
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CRITÉRIOS RELACIONADOS COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Diretoras, professores e alunos reportaram que, apesar de recente, a introdução
dos tablets tem tido impacto na rotina da escola. Uma diretora falou que a hora do
intervalo agora é muito mais silenciosa, que não há mais brigas. Os alunos
relataram que, usando os tablets, compartilham informações de interesse mútuo,
se apoiam, ensinam e dão dicas de utilização uns aos outros, horizontalizando a
transmissão de conhecimento.
Da parte dos professores, depende muito do interesse de cada um lançar mão da
ferramenta. Existem professores que aderiram completamente ao uso da
informática

na

sala

de

aula,

preparando

suas

aulas

em

PowerPoint,

encaminhando tarefas por e-mail, se valendo das pesquisas e do material digital;
enquanto outros ainda preferem utilizar métodos tradicionais.
Os alunos entrevistados, de uma maneira geral, disseram que o uso dos tablets
melhorou o interesse pelos assuntos trazidos pelos professores, destacando a
possibilidade de pesquisar os conteúdos na internet.
Entendendo que o uso de tablets e de tecnologias digitais abre um campo de
oportunidade para rediscutir as práticas pedagógicas na escola, o papel do
professor do AEE se fará fundamental para que essas práticas sejam inclusivas e
levem em conta a questão da diversidade.
É importante avaliar, portanto, questões como:
 A intervenção do professor do AEE na construção das práticas pedagógicas
a partir do uso do tablet na sala comum;
 Quais aplicações/funcionalidades são utilizadas no contexto pedagógico;
 Inovação das práticas pedagógicas, promovendo:
o Engajamento dos alunos
o Melhores resultados
o Ampliação das fontes de pesquisas
o Modos colaborativos de ensino-aprendizagem
o Relacionamento entre pares

17

CRITÉRIOS RELACIONADOS COM A ACESSIBILIDADE
O uso da informática no contexto educacional possibilita pessoas com deficiência
acessar conhecimento e superar barreiras de comunicação.
Um professor de quinto ano da rede municipal ponderou que se os tablets da
prefeitura pudessem se integrar aos scanners de voz, com tecnologia OCR6 e às
linhas braile, os alunos com deficiência visual poderiam, por exemplo, ter acesso
imediato aos conteúdos.
Entendendo que essa compatibilidade automática (plug and play) nem sempre
será plenamente possível, tendo em conta a diversidade de plataformas
disponíveis, é preciso considerar como os recursos e equipamentos de tecnologia
assistiva podem ser integrados e quais são os formatos de arquivos
universalmente aceitos ou utilizáveis em muitas plataformas e aplicações (Linux,
Windows, Android etc.).
Por exemplo, se o formato do arquivo for compatível, um documento de texto
disponível no tablet pode ser transferido para o computador e impresso na
impressora braile com facilidade, na sala de recursos multifuncionais.
Portanto, é preciso verificar quão acessível a solução se apresenta por si mesma,
mas também o quão ela se integra com as outras ferramentas de acessibilidade e
dispositivos de tecnologia da escola.
Nesse sentido cabe avaliar:
 Os recursos de acessibilidade nativos;
 Recursos que podem ser adicionados;

6

Reconhecimento ótico de caracteres: OCR é um acrónimo para o inglês Optical Character

Recognition, é uma tecnologia para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem ou
mapa de bits sejam eles escritos a mão, datilografados ou impressos. Dessa forma, através do
OCR é possível obter um arquivo de texto editável por um computador.
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 Equipamentos de tecnologia assistiva que podem ser integrados (linha
braile, scanner de voz...)
 Compatibilidade dos arquivos e formatos digitais
O uso do tablet como ferramenta de comunicação alternativa merece destaque.
Uma professora do AEE relatou, por exemplo, que, ao usar o tablet com o
programa de comunicação facilitada LiVox, o aluno com paralisia cerebral e
dificuldades de comunicação foi percebido pelos colegas como mais inteligente.

LiVox
É uma aplicação de comunicação alternativa que pode ser usada em tablets com
sistema operacional Android.
O aplicativo se apresenta como uma solução bastante simples de usar, versátil e
personalizável, que pode ser usada em diversas situações onde o aluno apresenta
dificuldade de fala, funcionando como alternativa a sistemas vocalizadores.
O sistema conta com “pranchas vocalizadoras” virtuais personalizáveis, teclado
vocalizador e sistemas de respostas SIM e NÃO.
O LiVox também dispõe de alguns recursos, apresentados como exclusivos, que
permitem ampliar o uso do tablet como ferramenta de tecnologia de comunicação
alternativa para pessoas com diferentes tipos e graus de deficiência, o Intellitouch
e a varredura inteligente.
O Intellitouch corrige a sensibilidade e precisão da tela para que, por exemplo,
pessoas com paralisia cerebral, que muitas vezes têm movimentos involuntários,
possam usar o aplicativo com maior precisão. Já a varredura de tela adapta o
aplicativo para as pessoas que conseguem apenas tocar a tela de maneira
indistinta.
Dentro do espectro das pessoas com dificuldade de fala, o LiVox se apresenta
como uma solução de comunicação alternativa consistente e abrangente, que
pode ser útil para pessoas com maior precisão de movimentos e alfabetizada, pelo
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uso do teclado vocalizador, até para pessoas em processo de alfabetização e com
dificuldade motora, através das pranchas vocalizadoras personalizáveis e dos
recursos que podem ser ativados (Intellitouch e varredura de tela).
A professora do AEE entrevistada se mostrou bastante entusiasmada com a
possibilidades de trabalho que o LiVox trouxe. Ela ressaltou que, apesar da
introdução recente do aplicativo, a tendência é que os alunos que utilizarem o
programa progridam na comunicação com os demais colegas e com os
professores.
Dois alunos da Rede Municipal do Recife utilizam Tablets com o LiVox instalado,
mas só foi possível interagir e acompanhar a experiência de um deles.
O aluno tem paralisia cerebral, 16 anos, e estuda na Escola Municipal do Engenho
do Meio. Segundo a professora, não é surdo, mas não entende bem a língua
falada e usa língua de sinais pra se comunicar. Em casa, com a sinalização criada
pela família, a comunicação é fluida. Mas na escola ele tem dificuldade em
entender os outros colegas e mesmo se comunicar com os surdos, por conta da
sua imprecisão de movimentos.
O aluno se mostrou bastante inteligente, mas ainda não foi alfabetizado. A
despeito disso, interage via Facebook com os colegas e com os professores. A
professora do AEE e alguns alunos compreendem o que ele sinaliza e traduzem
para os demais.
Ele aprendeu a usar bem o tablet e o LiVox, inclusive o teclado vocalizador para
digitar seu nome. Faz isso tudo deitado no chão onde tem mais apoio para usar o
tablet. Seria necessária uma adaptação para fixar o equipamento à sua cadeira de
rodas, mas, segundo foi informado, ele está para trocar de cadeira e estão
esperando que isso aconteça para providenciar a adaptação.
Essa falta de adaptação impede que aluno use o LiVox sentado na sala de aula
regular, se comunicando com os colegas, o que seria o objetivo final da aplicação.
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O fato de o tablet ter tela de 7 polegadas não impediu o uso com destreza, mas
ficou evidente que uma tela maior tornaria o uso mais eficiente.
A experiência no uso do LiVox no contexto educacional parece bastante
promissora, mas é importante destacar que ainda são poucos os alunos que estão
experimentando a aplicação, de uma forma muito recente para se avaliar seu
impacto real na comunicação dos alunos com dificuldade de fala no contexto da
escola, considerando também que existem fatores alheios à aplicação que estão
interferindo no processo (adaptação da cadeira para uso do tablet, por exemplo).
Outra preocupação, é que o desenvolvimento da aplicação parece ser focada para
atenção terapêutica inclusive pela terminologia usada terapeuta/pacientes.
A terminologia do contexto terapêutico pode fortalecer estereótipos no ambiente
educacional, onde se pretende ressaltar questões relativas à autonomia e ao
aprendizado dos alunos com deficiência, partindo do princípio da diversidade e da
inclusão.
É plausível considerar que o desenvolvedor possa fazer pequenas adaptações no
programa para o uso na escola comum, por professores e alunos, ao invés de
terapeutas e pacientes.
Com relação ao custo, é razoável considerar que, se houver compra de licenças
do LiVox em escala pelo Ministério da Educação, seja a um custo menor do que o
praticado no varejo, que gira em torno de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e
cinquenta reais).
A Rede Municipal do Recife manifestou intensão de compra do LiVox para uso nas
escolas. Apoiar a iniciativa piloto em Recife e em mais alguma rede, pode se
constituir numa oportunidade para avaliar melhor o aplicativo com mais alunos
fazendo uso durante um prazo maior de tempo, antes de uma adesão em nível
nacional.
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Sistema operacional acessível
Google e Apple são as empresas responsáveis pelos dois principais sistemas
operacionais para tablets atualmente disponíveis no mercado, respectivamente o
Android e iOS.
Cada um desses sistemas seguem filosofias diferentes de desenvolvimento e
distribuição, tanto de suas próprias plataformas, como dos aplicativos que rodam
sobre elas. Isso afeta diretamente a forma, ou as diferentes formas, como esses
produtos se apresentam ao usuário final, inclusive, no que se refere às questões
de acessibilidade.
A Apple distribui o iOS em seus próprios aparelhos, no casos dos tablets, os
iPads, e mantém um controle rígido sobre os aplicativos, incluindo os aplicativos
de terceiros, que são disponibilizados em sua loja virtual a AppStore.
O VoiceOver é o recurso do iOS que permite que as pessoas com deficiência
visual possa utilizar o aparelho. A partir do momento que é ativado, ele começa a
funcionar na língua nativa do dispositivo, sem necessidade de instalações
adicionais.
Já o Android da Google tem evoluído bastante ao longo dos anos no que se refere
à acessibilidade. Mas pelo fato de ser uma plataforma aberta, sua versão original
é modificada e adaptada pelos fabricantes de hardware e muitos desses
fabricantes desconsideram ou dão pouca importância à acessibilidade em suas
versões.
Então, por isso, existem distribuições do Android plenamente acessíveis e outras
que precisam ser preparadas para acessibilidade.
O Talkback do Android é o recurso análogo ao VoiceOver. A aplicação pode rodar
diversos “motores de voz” que são responsáveis converter o texto em fala. O
motor de voz da própria Google, por exemplo, não dispõe de voz em português. Já
aparelhos da Samsung, com Android versão 4.1 ou superior, já vêm com o motor
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de voz próprio da empresa, no qual a voz em português de alta-qualidade, está
disponível. Nesses aparelhos, logo na tela de instalação é possível habilitar as
opções de acessibilidade, tal como acontece no iPad.
Em qualquer dispositivo Android é possível instalar outros motores de voz (SVOX,
eSpeak) e diversas vozes gratuitas ou pagas, disponíveis na PlayStore, loja de
aplicativos da Google. Então, mesmo que o dispositivo Android não apresente
inicialmente os recursos de acessibilidade voz-para-texto em português, é possível
fazer a instalação posterior.
A Apple apresenta um controle maior dos aplicativos de terceiros disponíveis em
sua loja virtual, onde as questões de acessibilidade são levadas em conta. Então a
grande maioria dos aplicativos disponíveis tende a ser acessível também.
No caso do Android, a despeito da evolução em termos da acessibilidade do
sistema, que pode variar segundo a distribuição do sistema operacional, os
aplicativos terceiros lançados não seguem normas estritas para serem aprovados
na PlayStore (lojas de aplicativos virtual do Android), o que acaba reduzindo a
quantidade de aplicativos que são acessíveis.
O Talkback do Android 4.3 possui um recurso onde o usuário pode rotular os
botões das aplicações que não foram desenvolvidos corretamente, corrigindo os
erros de acessibilidade. Por exemplo, se um botão numa aplicação retorna o som
“botão 53” sem especificar a ação que seria acionada, o usuário pode atribuir uma
etiqueta personalizada especificando a ação.
Recursos como zoom da tela, cores invertidas e alto contraste e áudio mono estão
disponíveis nativamente em ambos os sistemas.
Os dois sistemas são compatíveis com linhas ou monitores braile. Segundo o site
da empresa, os dispositivos Apple com iOS operam com mais de 40 monitores
braile bluetooth, para tanto basta parear um deles e usar para navegar no seu
dispositivo iOS com VoiceOver, sem necessidade de outro software. No Android,
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essa compatibilidade é mediada através de aplicativos como BrailleBack, que não
é compatível com todos os dispositivos.
Por outro lado, no contexto da escola que possui a sala de recursos
multifuncionais, os dispositivos com Android permitem mais facilmente a troca de
arquivos em formatos diversos por conexão via cabo USB, ou mesmo usando
pendrives, enquanto os dispositivos iOS impõe restrição nos modos de acessar e
compartilhar arquivos.
Um aluno pode conectar seu tablet Android com um cabo USB a um PC da sala
de recursos multifuncionais e selecionar o arquivo com texto que deseja imprimir
na impressora braile.
Considerando que as condições de acesso à internet nem sempre serão as
melhores, poder acessar diretamente, enviar e receber arquivos de todos os
formatos é uma vantagem do Android em relação iOS.
A outra vantagem do Android é o custo. Existem tablets Android de diferentes
configurações e preços. Porém, é possível encontrar boas opções com os sistema
operacional da Google que custam pelo menos metade do preço do iPad mais
barato.
É importante lembrar, no entanto, que a opção por tablets Android no ambiente
escolar deve considerar que os recursos de acessibilidade mais adequados do
sistema precisam ser disponibilizados e que os aplicativos educacionais utilizados
na escola sejam acessíveis.
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INSTRUMENTO

DE

IDENTIFICAÇÃO

DE

EXPERIÊNCIAS

EXITOSAS NO USO DE TABLETS
Um instrumento que possa identificar as práticas exitosas do uso dos tablets na
educação básica com foco na política de educação especial deve avaliar tanto
aspectos da gestão e da política de introdução dos dispositivos na escola, como
aspectos técnicos e pedagógicos que afetam o dia-a-dia do professor e do aluno,
nesse sentido, como já destacado, o instrumental deve considerar:
•

Critérios relacionados com a política de uso/distribuição;

•

Critérios relacionados com a infraestrutura;

•

Critérios relacionados com dispositivo e com a sua disponibilidade;

•

Critérios relacionados com a prática pedagógica; e

•

Critérios relacionados com a acessibilidade e desenho universal.

Tendo em conta essas questões, segue proposta de instrumental para
identificação de experiências exitosas no uso de tablets na educação básica, no
âmbito da educação especial, na perspectiva inclusiva.

Proposta de instrumental para gestor
Identificação
Estado:

Cidade:

Rede: ( ) Municipal ( ) Estadual
Responsável:
Endereço:
Tel:

Email:

Quais séries da educação básica estão recebendo o equipamento? Qual o
critério de prioridade para distribuição dos tablets nas escolas da rede?
Comentário para apoiar a avaliação qualitativa do resultado: Essas
questões vão permitir avaliar a abrangência atual do programa e os critérios
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utilizados para priorizar a distribuição dos equipamentos. O ideal é que os
critérios de distribuição priorize a promoção da inclusão digital de grupos
mais desassistidos e instrumentalização das escolas nas zonas mais
carentes de recursos, uma diretriz adotada, inclusive, pelo Brasil sem
Miséria, que deve ser ponderada com questões de infraestrutura e
capacitação, permitindo um melhor aproveitamento dos dispositivos no
ambiente escolar.
(Critério relacionado com a política de uso/distribuição)
A distribuição prioriza escolas onde há alunos público alvo da educação
especial e/ou salas de recursos multifuncionais?
Comentário: Essa questão complementa a anterior, parece um bom
indicativo priorizar, na distribuição, as escolas que possuem alunos com
deficiência e que já contam com salas de recursos multifuncionais, como
uma forma de integrar as políticas e garantir o melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis, além de dar prioridade a um grupo em reconhecida
desvantagem social e, portanto, público alvo das políticas de inclusão.
Ressaltando que os tablets podem funcionar como equipamentos de
comunicação facilitada para pessoas com deficiência numa perspectiva do
desenho universal.
(Critério relacionado com a política de uso/distribuição)
Em que situações o aluno usa o equipamento (sala de aula, intervalo etc.)? O
aluno pode levar o tablet para casa? Como é supervisionado o uso do
tablet?
Comentário: As questões anteriores permitem entender como os tablets são
tratados no contexto escolar. No melhor dos cenários os alunos são
estimulados a usar tablets como uma ferramenta pedagógica, mas também
de comunicação e interação social. Isso vai permitir outros níveis de
cidadania e inclusão para os alunos, em especial para os estudantes com
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deficiência.

Ressaltando

que

os

tablets

podem

funcionar

como

equipamentos de comunicação facilitada para pessoas com deficiência
numa perspectiva do desenho universal, promovendo a autonomia.
(Critérios relacionados com a política de uso/distribuição)

Existe uma política de treinamento para introdução dos tablets na escola?
Como

ela

funciona?

Os

professores

do

Atendimento

Educacional

Especializado são envolvidos nos treinamentos e aprimoramentos das
práticas pedagógicas a partir do uso dos tablets na sala de aula?
Comentário: A introdução do uso dos tablets na escola deve promover uma
revisão das práticas pedagógicas a partir do uso das tecnologias. É
importante verificar o quão e como o profissional do AEE está implicado
nesse processo que envolve treinamento e construção dos planos políticopedagógicos locais.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica)
Que tipo de conexão com a internet está disponível na escola? Qual a
velocidade? Que soluções são usadas para disponibilização de conteúdo
educacional para os alunos? Essas soluções levam em conta questões de
acessibilidade e as necessidades dos alunos público alvo da política de
educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Como?
Comentário: É importante compreender se há dificuldades relativas a
conexão com internet, como essas dificuldades são contornadas e se, na
superação desses problemas de infraestrutura, as pessoas com deficiência
e as questões de acessibilidade são levadas em conta pela gestão da
Rede.
(Critérios relacionados com a infraestrutura)
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Outras questões pertinentes que possam ser destacadas
Comentário: Podem ser identificadas questões específicas que mereçam
registro durante o levantamento.

Proposta de questões para escola: diretores, professores sala
comum, professor do AEE
Identificação
Estado:

Cidade:

Rede: ( ) Municipal ( ) Estadual
Escola:
Endereço:
Tel:

Email:

Diretor(a):
Professor (a/es/as):
Quando os equipamentos foram distribuídos entre os alunos das escolas?
Quantos alunos receberam? Quais séries foram contempladas?
Comentário: É importante entender a abrangência e há quanto tempo os
equipamentos foram distribuídos para melhor avaliar o impacto da
introdução dos tablets na escola.
(Critérios relacionados com a política de uso/distribuição)
A escola tem alunos público alvo da política de educação especial? Quantos
e com que tipo deficiência? Esses alunos receberam os tablets?
Comentário: É importante avaliar em que medida os tablets estão
beneficiando os alunos com deficiência. Se há ou não uma boa taxa de
distribuição entre os alunos com deficiência.
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(Critérios relacionados com a política de uso/distribuição)
Qual a especificação do equipamento disponibilizado? Tem um bom
desempenho para rodar as aplicações que são necessárias, incluindo os
recursos de acessibilidade? A autonomia da bateria é suficiente para o aluno
passar todo período de aula sem necessidade de recarregar? A manutenção
e suporte técnico dos equipamentos e do software acontece de maneira
eficiente para que o aluno não fique sem o recurso por muito tempo em caso
de eventuais problemas?
Comentário: É importante avaliar se o equipamento disponibilizado é
adequado às necessidades do aluno, incluindo o aluno com deficiência.
Ressaltando que além das aplicações regulares, existe a necessidade de
aplicações de acessibilidade que, por vezes, podem consumir recursos
extras dos equipamentos.
(Critérios relacionados com dispositivo e com a sua disponibilidade)

Quando e como os alunos podem usar o equipamento na escola? Usa
livremente no recreio/intervalo? Acessa redes sociais? Como é controlado o
uso em sala?
Comentário: É importante entender a dinâmica de uso do equipamento no
ambiente escolar e como isso interfere no dia-a-dia da escola. Boas
práticas se baseiam no equilíbrio entre promoção da autonomia
responsável no uso dos tablets e a supervisão para garantir o uso
pedagógico quando necessário.
(Critério relacionado com a política de uso/distribuição)
A escola tem acesso à internet? Os alunos tem acesso à internet na escola?
Qual a qualidade dessa conexão?
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Comentário: A conexão com a internet pode potencializar ou limitar o
impacto do uso dos tablets nas práticas pedagógicas da escola. Se os
alunos

tiverem

acesso

à

internet

numa

velocidade

razoável,

as

possibilidades de pesquisas, interações vão se ampliar sobremaneira.
(Critérios relacionados com a infraestrutura)
Como os professores e alunos compartilham conteúdo educativo digital
(tarefas, apresentações, trabalhos) usando os tablets? Esse conteúdo chega
ao mesmo tempo para os alunos com deficiência?
Comentário: Questões para entender como se dá a dinâmica da
transferência de conteúdos, mesmo quando não existe uma boa conexão
com a internet, se isso está correspondendo às necessidades dos alunos
com deficiência de ter o conteúdo ao mesmo tempo em que os demais e,
também, à expectativa do uso do tablet como promotor de acessibilidade no
contexto educacional.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica/acessibilidade e desenho
universal)
A escola dispõe de Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)?
Comentário: Questão para compor o perfil da escola. Será possível avaliar
se os profissionais do AEE e as salas de recursos exercem influência para
o melhor uso dos tablets na escola.
(Critério relacionado com a política de uso/distribuição)
Que recursos estão disponíveis na SRM e como os tablets se conectam
eles? Como se dá a integração dos tablets com os demais recursos
tecnológicos disponíveis na escola?
Comentário: É importante avaliar como os tablets dos alunos com
deficiência interagem com os demais recursos tecnológicos da escola,
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notadamente os que estão presentes na SRM. Tanto melhor se as práticas
e dispositivos disponíveis favorecerem a integração e interconexão dos
dispositivos tecnológicos presentes na escola.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica / acessibilidade e desenho
universal / dispositivo e com a sua disponibilidade)
Quais as aplicações pedagógicas utilizadas na sala de aula? Essas
aplicações são acessíveis para os alunos com deficiência? Quais os
recursos de acessibilidade disponíveis nos tablets?
Comentário: Questões para conhecer quais aplicações são usadas no
processo ensino-aprendizagem e se estas são acessíveis para os alunos
com deficiência, buscando compreender o quão efetivo é o tablet como
ferramenta pedagógica para esses alunos.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica / acessibilidade e
desenho universal)
O material didático está disponível para leitura em meio digital em formato
acessível, em especial para os alunos com deficiência visual?
Comentário: Os alunos sem deficiência recebem o material didático
impresso no começo do ano, os alunos com deficiência visual, em geral
esperam a adaptação do material na sala de recursos, vivenciando uma
defasagem em relação aos demais. A disponibilidade dos livros em
formatos digitais acessíveis nos tablets pode acabar com essa disparidade.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica / acessibilidade e
desenho universal)
Algum aluno utiliza o tablet como ferramenta de comunicação alternativa?
Qual o programa/aplicação utilizada? Quão efetivo é uso do tablet na
promoção da comunicação e interação do aluno?
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Comentário: Questões para entender se os tablets estão funcionando
efetivamente como dispositivos de comunicação alternativa, promovendo a
inclusão de alunos com dificuldades comunicacionais que necessitam
desse apoio.
(Critérios relacionados à acessibilidade e desenho universal)

Como uso dos tablets na escola afetou as práticas pedagógicas? Como o
professor lança mão dessa tecnologia na sala de aula? O uso dos tablets
tem ampliado o interesse e engajamento dos alunos? Como? Tem ampliado
as fontes de pesquisas? Tem promovido modos colaborativos de ensinoaprendizagem? Tem fortalecido a comunicação e interação entre os alunos,
e entre alunos e professores? Tem refletido no desempenho escolar? Os
alunos com deficiência estão inseridos nesse contexto? Como?
Comentário: É importante entender como o uso dos tablets afetou a
dinâmica e os processos de ensino-aprendizagem da escola. Se esse
impacto foi positivo. E como essas implicações afetam os alunos com
deficiência - se de maneira similar aos demais, ou de alguma forma
particular.

Numa experiência exitosa, os alunos com deficiência devem

participar dos benefícios aferidos pelas transformações pedagógicas
induzidas pelo uso dos tablets.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica)
A escola promove ou estimula entre os alunos questões de cidadania na
internet ou uso consciente da internet? Ou articula, de alguma forma, as
políticas de educação em direitos humanos com a de inclusão digital?
Comentário: Práticas exitosas, para além da distribuição dos tablets para
uso no ambiente escolar, devem fazer com que os alunos entendam a
internet

como

espaço

de

cidadania,

que

deve

ser

usado

com
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responsabilidade. Articular as ações de educação em direitos humanos,
valorização da diversidade e cidadania com o uso dos tablets na internet
pode ser uma forma de promover o uso consciente da tecnologia da
informação e dar visibilidade aos projetos locais de educação em direitos
humanos.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica)

Como o uso dos tablets na escola afetou a atuação do professor do AEE?
Como o professor do AEE intervém na construção das práticas pedagógicas
na sala comum, a partir do uso do tablet?
Comentário: Em um cenário ideal, o professor do AEE vai trabalhar
articulado com o professor de sala para construir práticas pedagógicas
inclusivas, baseadas no desenho universal, a partir do uso do tablet.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica)

Os professores passam por capacitação para uso do tablet na escola? Os
professores do AEE participam da capacitação? A capacitação inclui
questões relativas à acessibilidade para alunos com deficiência?
Comentário: Entendendo que o uso dos tablets na escola deve promover
uma revisão das práticas pedagógicas a partir do uso das tecnologias, é
importante verificar se os professores das escolas, incluindo os professores
do AEE, são apoiados com capacitações e se essas capacitações
envolvem as questões de acessibilidade e inclusão.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica)
Outras observações importantes.
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Proposta de questões para escola: aluno
Identificação
Estado:

Cidade:

Rede: ( ) Municipal ( ) Estadual
Escola:
Endereço:
Tel:

Email:

Diretor(a):
Professor (a/es/as):
Aluno:
Série:

Sexo:

Idade:

Deficiência: ( ) sim ( ) Não Qual:

O tablet tem te ajudado na escola? Como?
Quais os programas que você utiliza para estudar?
Utiliza algum recurso de acessibilidade do tablet? Qual? Ele é satisfatório?
Você acha que as aulas ficaram mais interessantes com o uso do tablet?
O tablet, de alguma maneira, apoia sua comunicação com os colegas e
professores? Você se comunica com colegas, incluindo colegas com
deficiência, através do tablet?
Você utiliza o tablet, ou outro meio, para ficar para entrar em contato com o
professor através da internet?
Você utiliza o tablet para leitura de material didático e paradidático? Utiliza
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leitor de tela ou algum recurso de acessibilidade?
Você acessa a internet da escola? Com que finalidade?
Mais alguma observação?
Comentário: questões para compreender, da perspectiva do aluno, quão
positivo tem sido o uso dos tablets na escola e fora dela, identificando
eventuais

dificuldades.

Uma experiência

considerada

exitosa

deve

promover transformações positivas nas práticas pedagógicas da escola,
garantindo que o aluno com deficiência se sinta parte desse processo e
colha frutos efetivos dessas transformações.
(Critérios relacionados com a prática pedagógica / acessibilidade e desenho
universal)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação do instrumento proposto neste relatório, assim como a consequente
avaliação criteriosa das informações obtidas, visa fornecer subsídios para
identificar as práticas exitosas, possibilitando que essas possam ser difundidas,
servindo de parâmetro para qualificar as ações da DPEE/SECADI/MEC.
O uso de tablets no contexto educacional pode servir a muitos propósitos, mas a
um em especial, promover a inclusão permitindo a participação de todos os
estudantes, em igualdade de condições.
Recursos presentes nesses dispositivos podem permitir, por exemplo, o uso e a
leitura de livros digitais por todos os alunos, independente de deficiência, assim
como as aplicações de comunicação, incluindo comunicação facilitada, ampliando
as possibilidades de interação no ambiente escolar.
Para isso se efetivar, é preciso os tablets, no processo ensino-aprendizagem,
sejam compreendidos como ferramenta indutora das transformações das práticas
pedagógicas em benefício da inclusão e promoção da cidadania.
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INTRODUÇÃO
A inclusão passou a ser amplamente difundida principalmente depois da
Declaração de Salamanca de 1994 (BRASIL, 1997), que incentiva e valoriza o
convívio comum entre a diversidade de pessoas: “A ideia de inclusão se fundamenta
numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade, na vida em sociedade.”
(ARANHA, 2000, p.2)
O convívio entre pessoas, com deficiência ou não, em diferentes contextos,
inclusive no educacional, pode ser considerado, também, em termos de espaços
físicos e sociais. No contexto escolar, todo aluno deve ter garantida a possibilidade
de acesso, de forma segura e independente, aos espaços escolares. O Artigo 24 da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) ratifica isto quando afirma que
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas
com deficiência à educação. Para efetivar esse direito
sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida... (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)

O ambiente físico deve atender às necessidades de todos, independente dos
aspectos funcionais do corpo, e para isso fundamenta-se na NBR 9050 (ABNT,
2004) que traz as condições de como realizar a acessibilidade.
O Artigo 9 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) trata da acessibilidade
determina que
A fim de possibilitar às pessoas com deficiência
viver de forma independente e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas
para assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos
sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público,
tanto na zona urbana como na rural. (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)
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A acessibilidade é condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Todas as
pessoas devem ter seu direito ao acesso assegurado, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas. A acessibilidade deve estar presente nos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços
e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na
rural.
As medidas de implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística
incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras nos edifícios,
rodovias, meios de transporte, inclusive nas escolas, residências, instalações
médicas e locais de trabalho, entre outros. Também se pode dizer que
acessibilidade significa mais do que atingir um lugar desejado e a garantia de uma
autonomia de ir e vir, permitindo ao usuário compreender sua função e sua
organização, mas também participar das atividades com segurança, conforto e
independência.
Atrelado ao conceito de acessibilidade e de inclusão está o conceito de
Desenho Universal. Conforme Matos (2007, p. 223) esse conceito “[...] baseia-se no
respeito à diversidade humana e na inclusão de todas as pessoas nas mais diversas
atividades, independentemente de suas idades ou habilidades.”
O Desenho Universal é capaz de transformar e democratizar a vida das
pessoas através da possibilidade de se ter um produto, uma estrutura urbana,
prédios, casas e escolas que atenda as diversas faixas etárias e pessoas com
mobilidade reduzida, deficiente ou não.
Essa é uma tendência mundial, o Desenho Universal busca pensar em todo
usuário, planejando os espaços de forma mais abrangente e explorando na
arquitetura sua vocação como veículo de integração social.
No ambiente escolar, em especial, um meio físico acessível pode ser
extremamente libertador e pode transformar a possibilidade de integração entre as
crianças e o seu desempenho. Os ambientes inacessíveis são fator preponderante
na dificuldade de inclusão, na escola, para as pessoas com deficiência e podem
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determinar que alguns sejam excluídos, também, do mercado de trabalho. O meio
pode reforçar uma deficiência ao valorizar um impedimento, ou torná-la sem
importância naquele contexto. Pode tornar-nos mais eficientes, hábeis ou
independentes.
Na última década, com a reformulação de condutas nos meios de educação
modernos, incorporou-se o conceito de Educação Inclusiva, que trouxe, para as
salas de aula do ensino regular, muitas das crianças anteriormente educadas em
escolas especiais, devido a deficiências físicas e sensoriais das mais diversas. A
conjunção dos conceitos atuais de Educação Inclusiva e Desenho Universal, nos
leva a rever com premência a escola de hoje, não apenas como instituição de
ensino, mas como espaço arquitetônico que a contém.
As escolas passaram então, a receber um contingente de alunos que
apresentam diferentes formas para caminhar, deslocar-se, escrever, brincar. E se
espera das instituições, que seus professores, seu espaço, seu mobiliário, estejam
adequados a recebê-los. No entanto, não é essa a realidade que encontram, por
exemplo, crianças que apresentam algum comprometimento motor ou que chegam
em seu primeiro dia de aula em cadeiras de rodas.
Ao se receber os alunos com barreiras, que impedem o simples acesso à sala
de aula, ao computador, ou a ida ao banheiro com autonomia, está se instaurado um
poderoso fator de exclusão social e não haverá inclusão de fato, baseada
unicamente na dedicação e boa vontade dos professores e funcionários, que se
desdobram para que ela aconteça. É preciso que a infraestrutura da escola seja
coerente com os princípios de inclusão, e espelhe o respeito a estes alunos, através
do cuidado com instalações aptas a recebê-los sem restrições, em um meioambiente atento às suas diferenças.
Contudo, de acordo com Audi (2004), várias edificações já foram construídas
sem a preocupação de incorporar os conceitos de inclusão, acessibilidade e
desenho universal. Por esse motivo, devem esses espaços ser adaptados e
reformados com o intuito de torná-los cada vez mais utilizáveis por todos, inclusive, e
não somente, por quem apresenta alguma deficiência.
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O ser humano “normal” é precisamente o ser humano “diverso”, e é isso que
enriquece o indivíduo como espécie. Portanto, a normalidade é que os usuários
sejam muito diferentes e que deem usos distintos aos previstos em projetos.
O conceito e a aplicação do Desenho Universal nos espaços edificados são,
hoje, requisitos fundamentais para a vivência de uma pessoa em um ambiente, seja
este na esfera pública ou privada. Melhorar a qualidade de deslocamento das
pessoas e ampliar o potencial de inclusão social é dever e desafio para qualquer
órgão público ou privado. Fazer com que o Desenho Universal e os projetos arquitetônicos livres de barreiras sejam realidade.
O Desenho Universal é o caminho para uma sociedade mais humana e
cidadã. A utilização dos conceitos preconizados pelo Desenho Universal conseguirá
que todos os cidadãos possam ter acesso aos bens e serviços que a cidade oferece.
(CARLETTO; CAMBIAGHI, 2013, p. 8).
O Desenho Universal tem como objetivo definir projetos de produtos e
ambientes que contemplem toda a diversidade humana: desde crianças, adultos
altos e baixos, anões, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
São pressupostos do conceito de Desenho Universal:
1 - Uso equiparável (Igualitário) – São espaços, objetos e produtos que
podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os
ambientes iguais para todos.
Ex.: portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das
mãos de usuários de alturas variadas.
2 - Uso flexível (Adaptável) – Desenho de produtos ou espaços que
atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo
adaptáveis para qualquer uso.
Ex.: computador com teclado e mouse ou com programa do tipo “Dosvox”;
tesoura que se adapta a destros e canhotos.
3 - Uso simples e intuitivo (Óbvio) – De fácil entendimento para que uma
pessoa possa compreender, independentemente de sua experiência, conhecimento,
habilidades de linguagem, ou nível de concentração.
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Ex.: pictograma para sanitário feminino e para pessoas com deficiência;
pictograma para sanitário masculino e para pessoas com deficiência.
4 - Informação de fácil percepção (Conhecido) – Quando a informação
necessária é transmitida de forma a atender às necessidades do receptador, seja ela
uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou audição.
Ex.: utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras
em relevo, Braille e sinalização auditiva.
5 - Tolerante ao erro (Seguro) – Previsto para minimizar os riscos e
possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais.
Ex.: elevadores com sensores em diversas alturas que permitam às pessoas
entrarem sem riscos de a porta ser fechada no meio do procedimento; escadas e
rampas com corrimão.
6 - Baixo esforço físico (Sem esforço) – Para ser usado eficientemente,
com conforto e com o mínimo de fadiga.
Ex.: torneiras com sensor ou do tipo alavanca, que minimizam o esforço e a
torção das mãos para acioná-las.
7 - Dimensão e espaço para aproximação e uso (Abrangente) –
Estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a
manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões,
etc.), da postura ou mobilidade do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com
carrinhos de bebê, bengalas etc.).
Ex.: poltronas para obesos em cinemas e teatros; banheiros com dimensões
adequadas para pessoas em cadeira de rodas ou as que estão com bebês em seus
carrinhos.
A transformação das escolas, com a eliminação das barreiras físicas, é um
dos objetivos a serem alcançados com a produção de um instrumento de orientação
às escolas.
A avaliação é um elemento importante no campo da acessibilidade, uma vez
que possibilita ao profissional da educação realizar um planejamento do ambiente
escolar para identificar quais são as barreiras arquitetônicas que interferem na
execução das atividades educacionais. A equipe escolar poderá sanar as
dificuldades para a adaptação dos espaços com avaliação e planejamento, uma vez
que ela poderá, estrategicamente, adequar a utilização desses espaços e também
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ter ideias a partir das experiências exitosas. No entanto, para que esse processo
seja realizado, é necessário que os profissionais da educação tenham conhecimento
sobre essa área e suas respectivas implicações, bem como dar continuidade ao
programa de acessibilidade.
Corrêa e Manzini (2010) afirmam que as escolas por eles analisadas em seus
estudos apresentavam certas características de acessibilidade física para receber
alunos que utilizavam cadeira de rodas, tais como: corredores amplos, portões e
portas adequadas. No entanto, alguns espaços e objetos ainda necessitavam de
melhor projeção para atender às diferentes características e necessidades de todos
os alunos, exemplificando, banheiros e bebedouros adaptados, remoção de
degraus, cuidado com pisos lisos, dentre outros.

1.1 Objetivos
1 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de
sucesso.
2 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem sucedidas, construídas nos estados e nos municípios brasileiros.
3 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.

1.2 Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências
exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
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Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 20 experiências exitosas
na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste).

1.3 Produto Final
O produto final desta consultoria especializada será um documento técnico
contendo proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação de
experiências exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos- NBR 9050, no ambiente
escolar, no contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
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CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
2.1 Bases Legais
Quando se deseja promover a participação das pessoas com deficiência na
sociedade, a acessibilidade é um fator decisivo. Ela deve ser entendida de forma
ampla e abrangente quanto aos seus recursos e fundamentos.
A Lei nº 7405, de 12 de novembro 1985, torna obrigatória a colocação do
"Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que permitam sua
utilização.
A Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e
critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulariza os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências:
O Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta as Leis nº
10.048/200 e 10.098/2000, dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para
promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência.
A Norma Técnica NBR 9050/2004 trata da Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos
urbanos.
O Decreto Legislativo 186/2008 ratifica o texto da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

2.2 Deficiências: Definições e Caracterizações
Schwars e Haber (2009) cita a inadequação nas denominações utilizadas ao
se referir às pessoas com alguma limitação física, mental ou sensorial. Expressões
como “Pessoa portadora de deficiência”, “Pessoa com necessidades especiais” ou
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termos pejorativos inválidos, incapazes, excepcionais e deficientes devem ser
substituídas por “Pessoas com deficiências” conforme a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A expressão “Pessoa portadora de deficiência” foi introduzida pela
Constituição Federal de 1988. A seguir, uma breve descrição das definições e
caracterização dos termos utilizados no Brasil reacionados à deficiência.
O Decreto 3.298/99, em seu Artigo 3º define deficiência, deficiência
permanente e incapacidade como:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de
que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou
transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de
função ou atividade a ser exercida.
A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu Artigo 2º define que se
uma pessoa tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo,
então esta pessoa é portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Para o Decreto 5.296/2004 em seu Artigo 5º, a caracterização de pessoa
portadora de deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o
desempenho de atividade, se enquadrando nas categorias de deficiências: física,
auditiva, visual, mental e múltipla.
Uma pessoa será considerada portadora de deficiência física se apresentar
alguma alteração, de um ou mais segmentos de seu corpo, com o comprometimento
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
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nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, com exceção das
deformidades estéticas e as que não comprometem o desempenho das funções.
Deficiente visual será a pessoa que tiver perda de uma determinada acuidade
visual em ambos os olhos. Havendo perda bilateral, parcial ou total auditiva será
considerada

deficiência

auditiva.

A

deficiência

mental

se

caracteriza

pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E a
associação de duas ou mais deficiências caracteriza deficiência múltipla.
Em 25 de agosto de 2009, o Decreto 6.949 Promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, e em seu Artigo 1º
define que
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.

2.3 Acessibilidade
No Artigo 2º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, acessibilidade foi
definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
O Decreto Federal nº 5.296/2004, define no artigo 2º que
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance
para utilização com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida.
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Este decreto federal também define barreira como, qualquer entrave ou
obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação
com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à
informação, classificadas em:
- Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso
público;
- Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações
de uso público e coletivo; e, no entorno e nas áreas internas de uso comum nas
edificações de uso privado multifamiliar;
- Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes;
- Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por
intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de
massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.
A Norma Brasileira NBR 9050/2004 caracteriza acessibilidade como a
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização,
com segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamentos
urbanos.

2.4 Contexto Atual
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
realizado em 2010 e divulgados no Diário Oficial da União em 04.11.2010, apresenta
a realidade das pessoas com deficiências no Brasil.
Os dados coletados revelam que cerca de 45,6 milhões, ou seja, 23,9% da
população total do Brasil têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora e
mental ou intelectual, sendo 25,8 milhões de mulheres e 19,8 milhões de homens
(Gráfico 1), dos quais 34,5 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e 7,1
milhões em áreas rurais.
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Pessoas com deficiência
Mulheres/Homens
19,8
milhões

25,8
milhões

Mulheres
Homens

Gráfico 7 – Distribuição Pessoas com deficiência Mulheres e Homens

A deficiência de maior ocorrência foi a visual com 18,6% (35,7 milhões) e a de
menor foi a Mental ou Intelectual com 1,4%, em relação ao total da população
residente no Brasil, conforme Gráfico 2.

Distribuição por Tipos de Deficiência (%)

18,6%

7,0%

5,1%

1,4%

Visual

Auditiva

Motora

Mental ou
Intelectual

Gráfico 8 – Distribuição por tipos de deficiências (Fonte Censo 2010 – IBGE)
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Observando pelos grupos de idades, no âmbito da população residente, os
grupos de faixa de 45 a 49 anos e de 50 a 54 anos, possuem as maiores
ocorrências com 2,5% e 2,47% respectivamente. O grupo de 0 a 4 anos é o de
menor ocorrência, com 385,3 mil pessoas (0,2%). Dos 45,6 milhões de pessoas com
deficiência, 7,59% (3,5 milhões) têm de 0 a 14 anos; 71,5% (32,6 milhões) têm de 15
a 64 anos e 20,91% (9,5 milhões) têm de 65 anos ou mais, vide Gráfico 3.

Distribuição por Faixa de Idades
71,50%

20,91%
7,59%

0 a 14 anos

15 a 64 anos

65 anos ou mais

Gráfico 9 – Distribuição por faixas de idades

A relação entre os tipos de deficiências e frequência à escola ou creche
mostra que 16,1% (7,3 milhões) de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência
frequentavam escola ou creche, considerando os 45,6 milhões de pessoas. A maior
ocorrência de pessoas que frequentavam escola ou creche foi daquelas com
deficiência visual, 12,8%, e as pessoas com deficiência mental ou intelectual foram
as que menos frequentavam escolas ou creches, conforme ilustra o Gráfico 4.
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Tipos de deficiências e frequência à
escolas ou creches
12,8%

2,6%

Visual

2,0%

Auditiva

Motora

1,1%

Mental ou
Intelectual

Gráfico 10 – Porcentagem de Pessoas com deficiências que frequentavam escolas ou creches

O Gráfico 5 relaciona pessoas com os tipos de deficiências mencionados e
pessoas com nenhuma das deficiência, considerando a população total. Dos 190
milhões de pessoas residentes, apenas 27,30% (52,2 milhões) de pessoas com
nenhuma das deficiências investigadas frequentavam as escolas ou creches; em
contrapartida, 4,44% de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência
frequentavam escolas ou creches.

Frequência à escola ou creche ‐ Geral
27,38%

3,05%

Visual

0,62%

Auditiva

0,27%

0,49%

Motora

Mental ou
Intelectual

Nenhuma das
deficiências

Gráfico 11 – Porcentagem de Pessoas que frequentavam escolas ou creches
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De acordo com a Cartilha do Censo 2010 a maior ocorrência de pessoas com
pelo menos uma das deficiências investigadas foi na Região Nordeste, com 26,63%;
seguida pela Região Norte, com 23,4%; Região Sudeste, com 23,03%; Região
Centro-Oeste, com 22,51% e a Região Sul, com 22,50%, conforme Gráfico 6.

Distribuição por Regiões Brasileiras
26,63%

23,40%

23,03%
22,51%

Nordeste

Norte

Sudeste

Centro‐Oeste

22,50%

Sul

Gráfico 12 – Distribuição das pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas por
Região Brasileira
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PRÁTICAS EXITOSAS
Foram pesquisadas 10 escolas nas regiões Norte e Nordeste. A seguir há
um resumo das práticas adotadas pelas escolas pesquisadas.

3.1 Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti
Endereço:
Rodovia PE 90, S/N, Km 24, Coqueiros.
Limoeiro/PE.
Diretora:
Karina Falcão de A. Malta
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
‐ Piso plano com diferença de cores
‐ Rampas de acesso com corrimão
‐ Chuveiro
‐ Acesso plano ao ginásio de esportes
‐ Laboratório com bancadas adaptadas
‐ Escadas com corrimãos
‐ Banheiros
Fotos:

Foto 1 ‐ Piso plano com diferença de cores

Foto 2 ‐ Piso plano e rampa de acesso com
corrimão
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Foto 3 – Chuveiro com apoios

Foto 4 ‐ Acesso plano ao ginásio de esportes

Foto 5 ‐ Bancada laboratório rebaixada

Foto 6 ‐ Rampa de acesso com corrimão

Foto 7 ‐ Corrimão nas escadas e acesso plano

Foto 8 – Banheiro com apoios e portão larga
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3.2 Escola Técnica Estadual Antônio Dourado Cavalcanti
Endereço:
Loteamento Frei Damião, s/n.
Lajedo/PE
Diretora:
Fabiana Ferreira da Silva
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
02 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
‐ Piso plano com diferença de cores
‐ Rampas de acesso com corrimão
‐ Acesso plano ao ginásio de esportes
‐ Escadas com corrimãos
‐ Banheiros
‐ Palco de apresentações com rampa
‐ Sinalização de acessibilidade
Fotos:

Foto 1 ‐ Piso plano com diferença de cores

Foto 2 – Rampa com piso tátil

Foto 3 ‐ Corrimão nas escadas

Foto 4 ‐ Palco de apresentações externo com
rampa
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Foto 6 ‐ Acesso plano ao ginásio de esportes

Foto 5 ‐ Palco de apresentações externo com
rampa
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3.3 Escola Vidal de Negreiros
Endereço:
Rua Bezerra da Palma, S/N – Afogados.
Recife – PE
Diretora:
Adjane Maria Souza de Freitas
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
60 alunos
Início das adaptações:
As adaptações na escola foram realizadas em 2010 pela gestora Adjane, que estava na direção da
escola na época
Adaptações existentes na escola
‐ Rampas no auditório, no acesso ao refeitório e no estacionamento
‐ Lâmpadas vermelhas para as pessoas surdas quanto ao toque da campainha nos seguintes locais:
corredores, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala do Atendimento Educacional
Especializado, sala de vídeo, auditório, refeitório e biblioteca
‐ Banheiros masculino e feminino acessíveis
‐ Mesas acessíveis
‐ Piso antiderrapante no auditório e na sala de vídeo
‐ Bebedouro acessível
‐ Alargamento das portas na sala de vídeo e na biblioteca
‐ Quadra esportiva acessível, com espaço para cadeirante na arquibancada
Fotos: ‐

Foto 1 – Entrada da escola com rampa e portão largo
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3.4 EEFM José Bezerra de Menezes
Endereço:
Rua Anário Braga 200 .
Antônio de Bezerra/CE
Diretora:
Norma Suely De Carvalho Almeida
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
SRM – LEITOR DO ANO
Quantidade de alunos: 1.227
Quantidade de alunos com deficiências: 06
05 Dislexia
01 Baixa Visão
Início das adaptações:
2012
Adaptações Existentes Na Escola
‐ Tipos De Piso Industrial
‐ Largura Dos Corredores
‐ Desnível com Mini Rampas
‐ Banheiro
‐ Bebedouro
‐ Escola É 100% Horizontal
‐ Área de Lazer
‐ Entrada da Escola
‐ Mobiliário/Disposição da Sala ,Cozinha ,Biblioteca e SRM
‐ Utilização De Tecnologias sala de SRM
Fotos:

21

3.5 Escola Ginásio Pernambucano
Endereço:
R. da Aurora, 703 - Boa Vista.
Recife – PE
Diretora:
Neuza Maria Pontes de Mendonça
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
01 aluno
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
‐ Rampa
‐ Laboratório de ciências com mesa acessível
‐ Área de lazer acessível
Fotos:

Foto 1 ‐ Bancada do laboratório rebaixada

Foto 2 ‐ Rampa de acesso à área de lazer

Foto 3 ‐ Entrada da escola com rampa e porta
larga

Foto 4 – Rampa de acesso e corredores largos
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3.6 Escola Zacarias Tavares
Endereço:
Rocha Pombo, s/n, Bairro do Salgado.
Caruaru – PE
Diretora:
Mônica Mendes Felix
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
02 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
‐ Rampas na entrada da escola, salas de aula e garagem
‐ Corrimão na entrada da escola
‐ Alargamento de portas
‐ Cadeira‐de‐rodas
‐ Bebedouro acessível
Fotos:
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3.7 Escola José Otino de Freitas
Endereço:
Rua Cassiterita, 4608 ‐ Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto
Porto Velho – RO
Diretora:
Eliete Nascimento Barbosa
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Projeto Federal
Quantidade de alunos: 1.300
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
2009
Adaptações existentes na escola
‐ Piso tátil
‐ Corredores e portas com largura adequada
‐ Banheiros adaptados, sendo: dois com chuveiros e quatro com sem chuveiros
‐ Bebedouros
‐ Rampas de acesso
‐ Entrada da escola
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola com portão largo e
guia rebaixada

Foto 2 – Entrada da escola com piso tátil

Foto 3 – Calçada de acesso à escola rebaixada
com piso tátil

Foto 4 – Calçada de acesso à escola rebaixada
com piso tátil

24

Foto 5 – Pátio da escola plano com piso tátil

Foto 6 – Acesso plano às salas de aulas com piso
tátil

Foto 7 – Sala de aula com porta larga e piso tátil

Foto 8 – Sala de aula com porta larga e piso tátil

Foto 9 – Porta do refeitório larga com piso tátil

Foto 10 – Porta do refeitório larga com piso tátil
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Foto 11 – Porta do banheiro feminino larga com
piso tátil

Foto 12 – Porta do banheiro masculino larga
com piso tátil

Foto 13 – Rampa de acesso

Foto 14 – Bebedouro rebaixado

Foto 15 – Quadra de esportes com rampa

Foto 16 –Entrada da quadra de esportes plano,
com portão largo e piso tátil
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3.8 Escola Estadual de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek
Endereço:
Porto Velho – RO
Diretor:
Andrelino Moraes de Souza
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.652
Quantidade de alunos com deficiências: 02
2 deficiência física
Início das adaptações:
2010
Adaptações existentes na escola
‐ Piso tátil
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiros adaptados
‐ Rampas de acesso
‐ Entrada da escola
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola sinalizada

Foto 2 – Faixa de pedestre e calçada rebaixada
na frente da entrada da escola

Foto 3 – Piso tátil com caminhos largos e
cobertos

Foto 4 – Piso tátil em caminhos descobertos
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Foto 5 – Mini rampa com apoio e piso tátil

Foto 6 – Mini rampa com apoio e piso tátil

Foto 7 –Pátio plano com piso tátil

Foto 8 – Acesso às salas de aula com corredores
largos e piso tátil

Foto 9 – Acesso às salas de aula com corredores
largos, piso tátil e rampa

Foto 10 – Acesso às salas de aula com
corredores largos, piso tátil e rampa
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Foto 12 – Refeitório com porta larga e piso tátil

Foto 11 – Sala de aula com porta larga e piso
tátil

Foto 13 – Banheiro com mini rampa, piso tátil e
apoios nas paredes
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3.9 Escola Marcos Freire
Endereço:
Rua Rio Lage, 11927 ‐ Bairro: Ronaldo Aragão
Porto Velho – RO
Diretora:
Maria José Rodrigues de Lima
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.050
Quantidade de alunos com deficiências:
02 Deficiência física
01 Deficiência auditiva
Início das adaptações:
2012
Adaptações existentes na escola
‐ Banheiros adaptados
‐ Rampas de acesso
Fotos:

Foto 1 – Frente da escola com portão largo

Foto 2 – Telefone rebaixado

Foto 3 – Mini rampa

Foto 4 – Banheiro com porta larga
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Foto 5 – Banheiro com porta larga

Foto 6 – Vaso sanitário com apoio
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3.10 Escola Marcelo Candia subsede 1
Endereço:
Rua Petrolina, N.º 10.804 no bairro Marcos Freire
Porto Velho – RO
Diretora:
Irmã Marta Ross Melo
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.578
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
2012
Adaptações existentes na escola
‐ Escola construída sem degraus
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiros adaptados
‐ Rampas de acesso
‐ Ginásio com acesso
‐ Refeitório com mesas e bancos
‐ Entrada da escola
‐ Salas de recursos
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola com mini rampa e
portão largo

Foto 2 – Salas de aulas com corredores planos

Foto 3 – Salas de aulas com corredores planos

Foto 4 – Porta larga com correção de desnível
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Foto 5 – Mesa do computador adaptada

Foto 6 – Bebedouro rebaixado

Foto 7 – Vaso sanitário com apoio

Foto 8 – Porta do banheiro larga

Foto 9 – Portas e corredores largos

Foto 10 – Corredor largo
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SISTEMÁTICAS DE COLETAS, ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE DADOS
4.1 Procedimento Inicial
Sugere-se um procedimento de sete etapas, Figura 1, baseado em um
questionário via web, para levantamento das necessidades obsevadas na estrutura
física da escola.
1‐Caddastrar
escola

7‐Atualizar Prática
Exitosa

2‐Validar/Orientar

6‐Atualizar o
sistema

3‐Preencher
Questionário

5‐Implantar
adaptações

4‐Orientar ações

Figura 1 – Procedimento Inicial

A Figura 2 apresenta a descrição de cada etapa.
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Cadastrar Escola

•A escola preencherá um formulário eletrônico com suas necessidades
e/ou apdaptações feitas.

Validar/Orientar

•O órgão governamental responsável irá validar as práticas exitosas e as
necessidades, elaborando uma estratégia de orientações às escolas.

Preencher
Questionário

•A escola irá preencher o questionário para identificar os tipos de
adaptações necessárias, que viabilizem o acesso e/ou permanência das
pessoas com deficiências.

Orientar Ações

•O sistema orienta, quando possível, as ações necessárias para a escola.
•Em casos desconhecidos, o sistema sugere a busca de orientação
técnica especializada.

Implantar
adaptações

•A Escola implanta as adaptações.

Atualizar sistema

•Depois de implantadas as adaptações necessárias, a escola
preencherá o questionário com os resultados.

Atualizar Prática
Exitosa

•O sistema atualiza a implantação como prática exitosa que
servirá de orientação para outras escolas.

Figura 2 – Descrição breve de cada etapa do procedimento inicial

A Orientação Técnica Especializada poderá ser uma central com profissionais
qualificados para tirar duvidas sobre acessibilidade e ajudar no planejamento das
estratégias das escolas. Esta central fornecerá orientação técnica, bem como
informações provenientes de banco de dados próprio, sobre produtos para garantir a
acessibilidade, como por exemplo, modelos de vaso sanitário, pisos, barras, etc.

4.2 Questionário
Ao analisar as adaptações feitas pelas escolas pesquisadas, observa-se que
existem adaptações que possuem uma frequência maior de ocorrência, tais como:
rampas pequenas, bebedouros, banheiros e mesas acessíveis / adaptados, corrimão
nas escadas, correção de nível, cores variadas entre paredes e piso, bem como piso
tátil. Estas adaptações podem ser classificadas como básicas, com o intuito de
facilitar o monitoramento do processo.
O questionário inicial será baseado no Manual de Acessibilidade Espacial
para Escola: um direito à escola acessível do Ministério da Educação, lançado em
2009.

35

A escola irá preencher apenas os itens considerados básicos de acordo com
suas necessidades. A Figura 3 ilustra o procedimento de preenchimento do
questionário.

Figura 3 – Procedimento de Preenchimento do Questionário
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O usuário inicialmente escolherá o ambiente da escola: corredores, escadas,
rampas, salas de aulas etc. Uma tela com um questionário, apresentada na Figura 4,
dará ao usuário (escola) a opção para escolher os itens que necessitam de
adaptação a partir de duas respostas: Sim ou Não. Caso o item não se aplique, o
usuário deverá escolher a opção NSA (Não se aplica), assim, o sistema
desconsiderará este item. A todo o momento, o usuário poderá consultar as normas
vigentes de cada item, escolhendo a opção “Visualizar as normas”.

Legislação
Norma/
Decreto

Seção/
artigo

Respostas
Itens a conferir

Sim

A carteira, em termos de largura, altura e
formato, permite a aproximação e uso dos
alunos em cadeira de rodas?

Não

NSA

Visualizar as
normas

X

Figura 4 – Modelo de Questionário Fonte (Manual De Acessibilidade Espacial Para Escola: Um Direito À Escola Acessível Do
Ministério Da Educação)

A escolha da opção “Sim” finalizará o preenchimento do referido item do
questionário, visto que está de acordo com as normas.
Após a marcação da resposta “Não” o sistema irá informar para o usuário os
tipos mais comuns de problemas enfrentados pelo quesito e as práticas exitosas
executadas por outras escolas, para uma orientação. O sistema perguntará ao
usuário se a orientação resolveu o seu problema.
Caso tenha resolvido, o usuário terá um prazo para a implantação das
adaptações. Após o prazo o usuário preencherá o sistema informando:
a) Foto inicial
b) Descrição da adaptação
c) Foto da estrutura adaptada
d) Observações que julgar necessário
Caso não tenha resolvido, o sistema enviará uma mensagem para a
coordenação responsável para uma melhor orientação à escola.
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4.3 Procedimentos para validação e controle
Por meio do sistema atualizado será mais fácil elaborar estratégias de
coordenação e normatização dos processos de identificação, seleção e divulgação
das práticas bem sucedidas e melhorar os critérios utilizados para a seleção das
práticas exitosas.
Nesse sentido, será necessária a existência de um agente orientador, que em
uma visita in loco, através do uso do dispositivo móvel (tipo tablet), irá confirmar as
adaptações registradas e levantar outras necessidades.
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Introdução
Este relatório visa descrever as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pela execução
do projeto BRA/08/003-OIE previsto pelo Edital nº223/2013OIE- MEC. As atividades foram
realizadas no período de 11 de novembro de 2013 a 18 de dezembro de 2013.
Nas paginas que seguem serão explanados alguns conteúdos teóricos que embasam a pesquisa
desenvolvida e contextualizam os resultados alcançados.
O objetivo da segunda fase do trabalho a ser descrito neste relatório é a elaboração de um
“Documento técnico contendo proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a
identificação e divulgação de experiências exitosas no uso de tablets, no contexto didático e
pedagógico da educação básica, destacando as interfaces de acessibilidade identificadas no
processo de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência, na região. (Sul, Sudeste e
Centro Oeste)"
Atividades para elaboração deste produto são:

Atividade 1: Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de implantação
das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de sucesso.
Atividade 2: Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas bem
sucedidas construídas nos estados e nos municípios brasileiros.
Atividade 3: Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos processos
de identificação, seleção e divulgação de práticas bem sucedidas.

O documento que segue está organizado da seguinte forma: a seção 1 apresenta um resumo
histórico da implementação da política de educação especial na perspectiva da educação
inclusiva; a seção 2 apresenta o conceito de tecnologia assistiva e insere o tablet neste
contexto como importante recurso tecnológico, destacando os diversos recursos de
acessibilidade disponíveis em nível de funcionalidades e aplicativos, além de uma tabela com
os principais aplicativos que dão suporte ao AEE; a seção 3 trata da construção de um
instrumento para identificação de práticas exitosas com o uso de tablets na educação básica; a
seção 4 relata algumas práticas exitosas; a seção 5 apresenta as considerações finais e por fim,
o Anexo I apresenta o instrumento proposto.
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1. Resumo Histórico da Implementação da Política de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
A defesa por uma sociedade inclusiva teve início em meados do século XX com a
intensificação de movimentos sociais contra a discriminação que impedia o direito a cidadania
de pessoas com deficiência. Neste período era praticada a segregação e categorização de
estudantes que frequentavam ambientes especiais, excluindo-os dos espaços escolares. As
críticas a este modelo ganharam força.
Realizada pela UNESCO em 1994, a Conferência Mundial de Necessidades Educativas
Especiais: Acesso e Qualidade propunha uma discussão sobre a escola não acessível a todos os
estudantes.
No contexto da inclusão, ao afirmar que todos se beneficiam quando as escolas
promovem respostas às diferenças individuais de estudantes, são motivados os projetos de
mudanças nas políticas públicas com a proposta de viabilizar a inclusão escolar, conduzindo a
debates sobre os rumos da educação especial abordando políticas de financiamento, formação
e gestão necessárias para a transformação do modelo educacional vigente.
Em 1994, o Brasil publica sua Política Nacional de Educação Especial definindo como
modalidades de atendimento em educação especial: as escolas e classes especiais; o
atendimento domiciliar, em classe hospitalar e em sala de recursos; o ensino itinerante, as
oficinas pedagógicas; a estimulação essencial e as classes comuns. Portadores de necessidades
especiais avaliados como em condições de acompanhar e desenvolver as atividades
curriculares podiam ser inseridos em classes regulares. Esta política foi considerada por
especialistas como conservadora, pois ao passo que recomendava a matrícula de estudantes
público alvo da educação especial na rede regular de ensino, preservava o atendimento
educacional especializado em substituição à escolarização.
Com o alto índice de pessoas com deficiência em idade escolar fora da escola e a o fato
de que estudantes público alvo da educação especial em classes especiais, motivou no início
do século XXI uma nova mobilização, desta vez mais ampla, propunha mudanças conceituais,
político e pedagógicas com o objetivo de efetivar a todos o direito à educação.
No ano de 2008, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou importante documento
orientador para que estados e municípios organizem suas ações no sentido de transformarem
seus sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. Este documento é parte da
Política Nacional de Educação Especial com atenção à Educação Inclusiva. Decretos,
resoluções, notas técnicas e pareceres auxiliam na efetivação de compromissos estabelecidos
pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com deficiência (ONU 2006) e foram motivados a
partir de demandas da sociedade e dos sistemas de ensino.
Considera-se um marco importante rumo à construção e consolidação de uma política
de educação especial com o objetivo macro de se constituir como uma modalidade transversal
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desde a educação infantil até o ensino superior. Para tal, é necessário refletir sobre as práticas
educacionais concebidas a partir de um padrão de estudante, de professor, de currículo e de
gestão, redefinindo a compreensão sobre as condições de infraestrutura escolar e dos recursos
pedagógicos fundamentados na concepção de desenho universal.
Assim, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
publicada pelo MEC em 2008, instaura um novo marco teórico e organizacional na educação
brasileira, incluindo:
•

a definição de educação especial como modalidade não substitutiva à escolarização;

•

o conceito de atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à
formação dos estudantes; e

•

o público alvo da educação especial constituído pelos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Neste novo cenário, a educação inclusiva torna-se pauta constante nos debates
educacionais brasileiros, impulsionando novas formulações que reorientam o apoio técnico e
financeiro, no sentido de prover as condições para a inclusão escolar dos estudantes público
alvo da educação especial nas redes públicas de ensino e o conceito de acessibilidade é
incorporado como forma de promoção da igualdade de condições entre todos.
Ainda em 2008, é publicado o Decreto nº 6.571/2008, com o objetivo de instituir uma
política pública de financiamento da educação inclusiva através do FUNDEB. Entre outras
ações, o apoio técnico e financeiro prestado pelo MEC inclui a implantação da sala de recursos;
a formação continuada de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE); a
formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para educação inclusiva; a
adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; e a estruturação de núcleos
de acessibilidade nas instituições federais de educação superior.
Complementarmente, com o objetivo de orientar a implementação do Decreto 6.571,
foram instituídas as chamadas Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica através da Resolução nº 4 CNE/CEB. De acordo com essas
diretrizes, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve estar contemplado no Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola, através da implantação da sala de recursos
multifuncionais, da elaboração do plano de AEE, professores para o exercício da docência no
AEE, entre outros.
Dentre os diversos programas e ações de apoio ao desenvolvimento inclusivo nos
sistemas de ensino incluem:
•

Programa de formação continuada de professores em educação especial na
modalidade a distância;

•

Programa de formação continuada de professores em educação especial – RENAFOR
na modalidade presencial;
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•

Programa educação inclusiva: direito a diversidade;

•

Programa de implantação de salas de recursos multifuncionais;

•

Programa escola acessível;

•

Programa BPC na escola;

•

Projeto livro acessível;

•

Projeto INCLUIR – acessibilidade na Educação Superior;

•

Programa observatório da educação;

•

PROLIBRAS – Programa nacional para a Certificação de Proficiência no Uso e Ensino da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação da Libras/Língua Portuguesa;

•

Centros de Formação e Recursos – CAP, CAS e NAAH/S

Para orientar a implementação da política de educação especial no contexto da
educação inclusiva, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEE) elabora notas
técnicas e pareceres que tratam especificamente do tema.
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2. Tecnologia Assistiva e o Tablet

A partir da Política Nacional de Educação Especial observamos o crescimento de
pesquisas e o interesse maior na educação especial. Termos como Tecnologia Assistiva
passaram a figurar os encontros da área.
Tecnologia Assistiva trata do conjunto de recursos e serviços que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência com a finalidade de
lhes proporcionar independência e inclusão. No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), foi
instituído pela Portaria nº 142, de 16/11/2006, que propôs o seguinte conceito para a
tecnologia assistiva: "Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social".
Os Recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema
fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentar, manter ou melhorar as
capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Os Serviços, são definidos como aqueles
que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os
recursos acima definidos (Sartoretto e Bersch, 2013).
Os Recursos podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema
computadorizado, como um tablet. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas,
computadores, softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de acessibilidade,
dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica,
equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de
escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens
confeccionados ou disponíveis comercialmente.
Os Serviços são aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência visando
selecionar, obter ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. Como exemplo, podemos
citar avaliações, experimentação e treinamento de novos equipamentos. Os serviços de
tecnologia assistiva são normalmente transdisciplinares envolvendo profissionais de diversas
áreas, tais como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta, entre outros.
Os recursos tecnológicos têm evoluído de forma bastante rápida a partir da última
década. Dispositivos como computadores de mesa, notebooks e netbooks passaram a ter
velocidade de processamento dos dados cada vez maior. A internet, com sua popularização a
partir da década de 90, conta hoje com diversas possibilidades e alta velocidade de navegação,
ainda que em alguns centros. Novos dispositivos como os netbook e tablets se popularizaram
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nos últimos anos. Pesquisas apontam que a venda de tablets no ano 2013 superou a de
notebooks e netbooks.
O termo mobilidade ganhou grande atenção nos eventos de educação e tecnologia.
Segundo O Professor José Manuel Moran (Moran, 2012), há uma pressão enorme para incluir
essas tecnologias móveis, principalmente os tablets na educação. Em algumas escolas
particulares, este dispositivo compõe a lista de material escolar e em direção a tendência de
substituição do livro texto impresso por conteúdos digitais em dispositivos móveis e de, no
mesmo dispositivo oferecer recursos que permitam a pesquisa, leitura e comunicação mais
próximos dos alunos, que a cada dia trazem novos dispositivos para a escola e a sala de aula,
oferecendo a eles mecanismos de motivação a aprender mais e melhor.
A mobilidade oferecida por esses dispositivos trazem grandes desafios ao passo que
descentralizam os processos de gestão do conhecimento nos permitindo aprender em
qualquer lugar, a qualquer tempo e de diversas maneiras. Para Moran (2012):
Podemos aprender sozinhos e em grupo, estando juntos fisicamente ou conectados. Na
medida em que entram na sala de aula o seu uso não pode ser só complementar. Podemos repensar
a forma de ensinar e de aprender, colocando o professor como mediador, como organizador de
processos mais abertos e colaborativos (...).
(...) São cada vez mais fáceis de usar, permitem a colaboração entre pessoas próximas e
distantes, ampliam a noção de espaço escolar, integrando os alunos e professores de países, línguas
e culturas diferentes (...). Ensinar e aprender podem ser feitos de forma muito mais flexível, ativa e
focada no ritmo de cada um.

O objetivo deste trabalho não é desenvolver um estudo comparativo entre netbooks e
tablets, mas é importante registrar alguns pontos importantes e que merecem reflexão. Não é
tarefa fácil decidir entre um ou outro sem abrir mão de algo.
Uma vantagem do tablet em relação aos computadores (portáteis ou não) é que a tela
sensível ao toque pode permitir uma navegação mais intuitiva e fácil em relação ao mouse.
Alguns modelos já devem vir de fábrica no ano de 2014 com comando de voz, abrindo mão do
toque na tela para a operação. Com relação à velocidade de processamento, os tablets estão
em desvantagem quando comparados aos netbooks, que aos poucos, também têm se tornado
mais leves e com mais recursos. Os chamados ultrabooks, com grande poder de
processamento, acesso aos dados de forma rápida, mais finos e mais leves, devem substituir
os notebooks e netbooks. Os tablets por sua vez, não privilegiam o ato de escrever em seus
teclados virtuais em dispositivos com diferentes níveis de sensibilidade dificultam o trabalho
de quem escreve muito.
Com relação ao AEE, segundo o MEC, cabe a ele “identificar, elaborar e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas”. Neste cenário, tanto os tablets
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quando os netbooks são importantes recursos pedagógicos que podem ser utilizados como
recursos de ensino, ferramenta e tecnologia assistiva.
No contexto dos dispositivos móveis como tecnologia assistiva, onde os tablets e os
smartphones estão inseridos, devemos considerar alguns fatores ao adotá-los como recurso.

2.1 Recursos de Acessibilidade nos Tablets

Para promover acesso, ainda que não de forma plena, às pessoas com deficiência
devemos considerar que isto pode ocorrer essencialmente de duas formas: por aplicativos
específicos que promovam alguma funcionalidade específica, ou por ajustes de acessibilidade
embarcados em seus sistemas operacionais.

Promoção de Acessibilidade por meio de Ajustes no Sistema Operacional
Os sistemas operacionais IOS e Android, em suas versões mais atuais, disponibilizam
em seu menu de configurações opções de acessibilidade que objetivam proporcionar à pessoa
com deficiência condições de igualdade no uso de alguns aplicativos disponíveis.
O IOS 7 possui um conjunto de configurações de acessibilidade, como por exemplo a
leitura de tela integrada VoiceOver, que permite que pessoas cegas ou com baixa visão ouçam
a descrição do item que estiver tocando na tela. Outro recurso é o Acesso Guiado, onde se
pode restringir um dispositivo com iOS a um aplicativo desativando o botão Início e até mesmo
restringir o toque a determinadas áreas da tela. Isso pode ser útil para pessoas com autismo
ou outras deficiências sensoriais. Além disso, com o Controle Assistivo as pessoas com
deficiências físicas ou motoras conseguem controlar seus dispositivos por meio de acessórios
adaptativos. O IOS também oferece outros recursos úteis de acessibilidade, como ampliação
dinâmica da tela, reprodução de vídeos com legenda, áudio em mono, gestos simplificados
para a tela.
Para a pessoa com deficiência visual, disponibiliza através do VoiceOver o recurso de
leitura de tela permitindo ao usuário saber o que está acontecendo na tela multi-toque
auxiliando na navegação. Ao tocar uma palavra o sistema faz a leitura. Além disso, permite o
uso de movimentos para controlar o dispositivo. Uma limitação é o VoiceOver funciona melhor
com os aplicativos que já vem instalado no IPAD.
Outro recurso é o Falar Seleção que auxilia na leitura de e-mails, mensagens, páginas
web e livros sejam lidos, além de fazer a leitura de seleções realizadas pelo usuário. Este
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recurso permite ainda ajustar a velocidade da fala, selecionar o dialeto e ainda destacar as
palavras lidas.
O zoom é outra funcionalidade presente e que funciona enquanto se faz uso de
navegadores, nas tela de início e de bloqueio e nos aplicativos. Pessoas com baixa visão podem
aplicar zoom que varia de 100 a 500% de ampliação da tela, usando o duplo toque com três
dedos. O interessante é que este recurso pode ser combinado com o VoiceOver.
Pessoas com baixa visão podem ainda ativar o recurso denominado Texto Grande, que
aumenta em até 56 pontos o tamanho da fonte nos textos de alertas, no aplicativo calendário,
contatos, e-mail, mensagens e notas. O IOS permite oferece ainda a opção de Inversão de
Cores da tela que pode ser aplicado a todos os recursos, inclusive nos vídeos.
No
site
da
Apple,
no
endereço
eletrônico
estão
disponibilizadas
http://www.apple.com/br/accessibility/ios/braille-display.html,
informações relacionadas a monitores em braile através de conexão Bluetooth para IOS de
mais de 40 diferentes fornecedores com tabelas em mais de 25 idiomas, incluindo a língua
portuguesa.
Para as pessoas com deficiência auditiva total ou parcial, o Face Time permite a
comunicação por vídeo. Outra funcionalidade chamada legendas ocultas habilita na tela
legendas de filmes em fundo preto com os caracteres em branco.
Pessoas com deficiência em apenas um dos ouvidos, podem usufruir do áudio em um
único canal (mono). Este recurso unifica todos os sons em um único canal de áudio (esquerdo
ou direito) dos sons que em modo estéreo são separados.
A digitação de textos nos tablets em geral é prejudicada pelo tamanho do teclado
virtual e proximidade das teclas. Para as pessoas com limitação nos movimentos, o uso de
atalhos no teclado pode facilitar a utilização através da definição de legendas ou simplificações
de textos para serem substituídos por palavras ou expressões. Por exemplo, a expressão “lmt”
pode ser substituída automaticamente por “ligo mais tarde”.
Através do Assistive Touch é possível configurar atalhos para acessar aplicativos
favoritos com apenas um toque, simplificando o acesso. É possível ainda configurar
movimentos com girar ou chacoalhar para substituir o toque na tela.
O IOS disponibiliza ainda o Acesso Guiado. Um recurso que pode ajudar pessoas com
autismo ou outros déficits sensoriais ou de atenção a se concentrar em uma determinada
tarefa ou aplicativo, desativando os botões e até mesmo o toque na tela, de forma que
movimentos e toques involuntários ou aleatórios não interfiram no aprendizado.
Ao passo que o IOS disponibiliza de forma embarcada todas essas funcionalidades
descritas, o sistema operacional Android é limitado. A versão 4.0.1, por exemplo em seus
ajustes de configurações para acessibilidade, oferece apenas as funcionalidades de aumento
de texto, girar a tela de forma automática e o conteúdo se adequa, falar as senhas quando
digitadas e atraso ao tocar a tela e pressionar algum link ou objeto.
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Apesar de não oferecer muitos recursos de acessibilidade embarcados no sistema,
existem vários aplicativos disponíveis para download e instalação na Google Play. O aplicativo
Talkback é semelhante ao VoiceOver fazendo a leitura da tela à medida em que navega, mas
com a limitação de disponibilizar apenas os idiomas inglês ou espanhol. Outra iniciativa
gratuita é a CPqD Alcance, recém disponibilizada para download. O aplicativo utiliza o recurso
de narração automática por síntese de voz para facilitar o acesso da pessoa com deficiência às
principais funções do aparelho.

Promoção de Acessibilidade por meio de Aplicativos Específicos
No contexto dos tablets, um aplicativo é um software (programa) que é executado em
um dispositivo móvel e que têm como objetivo auxiliar seu usuário a desempenhar uma tarefa
específica. Existem aplicativos para leitura de textos, agenda, calculadora, simuladores, jogos,
entre outros. Os aplicativos podem ainda ser classificados em gratuitos ou pagos.
Comercialmente falando, há disponível no mercado tablets que operam sob dois dos
principais sistemas operacionais. São eles:
•

IOS: sistema operacional móvel desenvolvido pela Apple Inc. que foi
desenvolvido originalmente para o iphone, mas que também é utilizado em
outros dispositivos da empresa como o iPod touch, Apple TV e o iPad, que é o
tablet da Apple. A versão mais atual deste sistema é a 7 e o local para
download e instalação de aplicativos pagos e gratuitos é a Apple Store. Este
sistema é exclusivo para dispositivos da Apple.

•

Android: sistema operacional para dispositivos móveis baseado no núcleo do
Linux, um sistema operacional para computadores de código aberto e livre,
desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderado pelo Google e outras
empresas. Como o IOS é de uso exclusivo dos dispositivos da Apple, a maioria
dos demais fabricantes de tablets e outros dispositivos móveis como a
Samsung, Sony, Motorola, LG e a brasileira Positivo Informática utilizam o
Android. Para esses dispositivos, o download e instalação de aplicativos pagos
e gratuitos se dá por meio da Google Play que é a loja online da Google.

2.2 Principais Aplicativos para o AEE
Com relação aos aplicativos que dão suporte ao AEE, a Tabela 1 relaciona os mais
comuns, identificados nas visitas realizadas, em pesquisas com ONG´s e na internet.
O Movimento Down (www.movimentodown.org.br), por exemplo, disponibiliza em
seu portal os resultados de uma pesquisa em que duas fonoaudiólogas da APAE de São Paulo
realizaram e produziram um artigo para relatar suas experiências positivas com o uso de
tablets como ferramenta de estimulação para pessoas com síndrome de Down. Adriana
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Fernandes de Souza Aquino e Priscila Gama Martins reuniram no texto informações e dicas de
aplicativos para uso no iPad e em tablets com o sistema operacional Android.

Aplicativo

Plataforma

Funcionalidade

Hand Talk

IOS e Android

Conversor de conteúdo para LIBRAS. O aplicativo permite
a inserção de conteúdo através da digitação de texto,
gravação de conteúdo em áudio e textos digitais
fotografados pela câmera do dispositivo. Um avatar em
três dimensões exibe em LIBRAS o conteúdo depois de
traduzido. Pode facilitar a comunicação dos surdos bem
como auxiliar na formação de intérpretes em LIBRAS.

Livox

Android

Aplicativo para comunicação alternativa. Fornece
conversão de texto em voz com sons naturais, símbolos e
a personalização de falas e imagens nos subníveis.

IOS

São os animais da fazenda (vaca, porco, cavalo, burro,
galinha, gato e cachorro) que emitem seus respectivos
sons ao toque na tela, além de dizer seu nome em
português ao tocarmos na palavra ao lado. Estimula a
atenção, concentração, categorização, percepção
auditiva e visual, além da nomeação.

IOS

Dentro deste aplicativo há vários jogos, como o de
procurar as partes do corpo de 3 animais misturados,
livro para colorir animais, jogo de esconde-esconde de
animais e um trem em que os animais estão nos vagões e
emitem sons e seus nomes quando a criança toca na tela.
Está em inglês, porém podemos utilizar traduzindo para
português o nome para a criança. Estimula a atenção,
concentração, memória, categorização, percepção
auditiva e visual, conceito de cores e coordenação
motora fina.

IOS

Neste aplicativo há vários instrumentos musicais
(guitarra, bateria, gaita, violão, sanfona, etc.) que, ao
serem tocados pelo paciente, produzem diversos sons,
dos mais agudos aos mais graves, além de possuírem o
acompanhamento com melodia de outros instrumentos
se o paciente quiser. Estimulam a percepção e
discriminação auditiva e coordenação motora fina, além
do interesse por música.

ISimon DLX

IOS

Este aplicativo é muito parecido ao antigo brinquedo
“Genius”, em que há 4 cores (azul, vermelho, amarelo e
verde) e o paciente tem que seguir a ordem à medida
que acende a luz. Possui vários níveis de dificuldade.
Estimula a atenção, concentração, memória e conceito
de cores.

O Verdureiro

IOS

Puzzle para Colorir – Neste aplicativo há vários quebra-

Meus animais
engraçados da
fazenda PRO
(Minha
Fazenda)

If You´re Happy

Music Sparkles
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cabeças de legumes e frutas. Estimula atenção,
concentração, categorização, noção espacial, percepção
visual e nomeação.

IOS

Nestes aplicativos existem diversas histórias infantis
narradas em português. No segundo aplicativo, as
histórias são interativas, então o paciente tem que fazer
o que se pede para avançar. Todas estão em português.
Estimula o pensamento, criatividade, percepção auditiva
e ajuda reforçar o laço familiar.

Sound Touch
Lite

Android

Oferece estimulo visual e auditivo de animais. Trabalha
conceitos, vocabulário, percepção e discriminação
auditiva de sons onomatopaicos.

Panda Painting

Android

Oferece estimulo visual de cenários. Estimulação de
linguagem, conceito de cores, sequência, coordenação
motora.

Android

Aplicativo com três canções de ninar, com diferentes
tempos de duração. Canções estimulam a percepção
auditiva e também podem ser utilizadas para acalmar o
bebê.

Daily
Necessities

Android

Aplicativo que estimula diferentes conceitos relacionados
a atividades diárias. Consiste em trabalhar a
discriminação visual de pequenos objetos localizados nas
cenas.

Memo training

Android

Jogos da memória de ordem visual, auditiva, e
audiovisual. Estimula memorização,
atenção/concentração, analise síntese visual e auditiva.

Android

Aplicativo com diferentes cenas da natureza, com
animais. Estimulação da linguagem: conceitos de animais,
discriminação e percepção auditiva dos sons
onomatopaicos, associação/pareamento. Estimulação
visual.

Android

Consiste em vestir um dos personagens. Estimula
percepção de esquema corporal e visual. O outro
personagem move as partes do corpo com o toque,
estimula noção de esquema corporal de forma dinâmica
e interativa

Android

Aplicativo que mescla o suporte de voz TalkBack com o
braile. Ele permite a conexão de dispositivos de
braile com o telefone, via bluetooth. A informação da tela
do telefone é transferida e convertida em braile.

Rock Lock

Android

Este aplicativo é um player de músicas para deficientes
visuais de baixa ou nenhuma visão e que possui
integração com o aplicativo Talk Back. Possui interface
simples e intuitiva.

Talk Board

IOS

Semelhante ao Livox, é um aplicativo pago para

Livros para
Crianças
Geniais e
Histórias de
Embalar: HD

Lulbaby for
babies

Animal
Paradise

The Magical
Puppet

BrailleBack
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comunicação alternativa. Permite a criação e
customização de níveis de quadros com imagens.
Lupa

Android

Este aplicativo transforma a câmera do tablete em uma
lupa.

Bigger Icons

Android

Amplia o tamanho dos ícones na tela do dispositivo.

Android

Leitor de documentos com suporte a diferentes formatos
de arquivos: pdf, doc, epub, páginas web, txt e imagens
com texto.

PDF em Fala
Pro

Fale o que
quiser

Pro Deaf

Que Fala!

Help Talk

Wheelmap

Android

O aplicativo de reconhecimento de voz que interpreta
comandos e aciona os recursos de dispositivos Android.
foi desenvolvido especialmente para o idioma português
(do Brasil). Um dos objetivos do aplicativo é ser capaz de
interpretar diversas variações de comandos de voz, de
forma que o usuário possa falar o que deseja ao invés de
memorizar listas de comandos.

Android

Similar ao Hand Talk, este aplicativo é um tradutor de
textos para LIBRAS. Os textos podem ser digitados ou
gravados. Disponibiliza ainda um dicionário de LIBRAS
que funciona sem a necessidade de conexão com a
internet.

Android

Aplicativo que possibilita a comunicação de pessoas com
deficiência. Trata-se de uma prancha digital que pode
substituir as pranchas de papel geralmente empregadas
no tratamento de pacientes com dificuldades na fala em
hospitais ou clínicas especializadas. Permite aos
pacientes interagir diretamente com interlocutores por
meio de seus equipamentos, sem a necessidade de
intermediários.

Android

Mais um aplicativo para comunicação alternativa.
Permite criar um conjunto de ações que representam as
suas necessidades em termos de comunicação, com as
ações mais apropriadas a cada usuário.

IOS e Android

Um aplicativo bastante útil para pessoas que fazem uso
de cadeira de rodas. Os usuários deste aplicativo
cadastram no mapa pontos de acessibilidade total,
parcial e até estabelecimentos sem nenhuma
acessibilidade. Assim, a pessoa com deficiência ao
desejar frequentar um local, pode consultar previamente
se tem acessibilidade ou não.

Um dos grandes desafios da indústria e um problema para os usuários é a chamada
compatibilidade, que permita que um aplicativo seja utilizado nas duas plataformas: IOS e
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Android. O número de aplicativos disponíveis para ambas as plataformas ainda é limitado,
apesar de haver uma conscientização por parte dos desenvolvedores em oferecer seus
aplicativos nas duas plataformas.
Outro ponto que merece atenção é que o iPad, tablet da Apple, em geral tem um custo
mais elevado que os demais tablets que rodam Android. Como visto anteriormente, o IPAD
possui um número muito superior de funcionalidades assistivas embarcadas. Dentro da
categoria dos tablets que rodam o sistema Android, os dispositivos da Samsung são melhores e
mais caros.
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3 Instrumento para Identificação de Práticas Exitosas

Para subsidiar a identificação de práticas exitosas com o uso de tablets na educação
básica foi proposto um instrumento de pesquisa para ser utilizado em visitas in loco, bem
como enviada por e-mail para que sejam preenchidas pela escola e devolvido por meio
eletrônico. O instrumento completo está disponível no Anexo I. Pode-se ainda considerar a
possibilidade de se disponibilizar este instrumento de forma totalmente online para facilitar a
coleta dos dados e a extração de dados quantitativos e qualitativos.
O instrumento proposto está organizado em 6 partes. Algumas objetivam qualificar a
escola e a turma e outras são compostas por um conjunto de questões abertas. As seis partes
que compõem o instrumento são:
•

Identificação da Escola;

•

Identificação da Turma;

•

Equipamento e Aplicativos;

•

Descrição e Objetivos do Projeto;

•

Resultados Obtidos, Análise dos Resultados e Divulgação;

•

Perfil e Percepção dos Estudantes;

A seguir, uma justificativa e descrição de cada parte será apresentada.
Identificação da Escola
Nesta primeira parte se objetiva qualificar a escola com relação a informações
cadastrais de identificação e endereço e também com relação a alguns pontos relacionados a
estrutura física relacionada direta ou indiretamente ao uso do tablet. A Figura 1 apresenta
uma representação desta primeira parte e uma descrição dos campos é disponibilizada a
seguir.
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Figura 1 – Identificação da Escola.

Descrição dos campos e orientações para o preenchimento:
•

Data: informar a data de realização da pesquisa;

•

Escola: informar o nome da escola;

•

Endereço: informar o endereço da escola;

•

Cidade: informar a cidade da escola;

•

UF: informar a unidade da federação (estado) da escola;

•

CEP: informar o CEP da escola;

•

Diretora: informar o nome da diretora da escola;

•

Escola possui wifi?: assinalar sim ou não de acordo com a disponibilidade de
internet wifi na escola. Esta informação é importante para o contexto da
pesquisa, pois muitas funcionalidades e aplicativos dependem de conexão à
internet.

•

Tipo/Velocidade de link: Em caso de haver o link disponível, informar o tipo
(ADSL, Link Dedicado, Proinfo) do link e a velocidade;

•

Recursos disponíveis na sala de aula: indicar qual(ais) recurso(s) está(ão)
disponível(eis) na sala de aula. As opções propostas são: TV, computador,
projetor e tomadas elétricas. Ter conhecimento da existência desses recursos é
importante, uma vez que podem complementar e potencializar o uso do
tablet. A TV e o projetor podem ser acoplados ao tablet para que o professor
faça a exibição de algum aplicativo ou recurso. A presença de tomada elétrica
é importante para recarregar o tablet;

•

Sala de Recursos Multifuncionais: assinalar sim ou não de acordo com a
disponibilidade da sala de recursos multifuncionais na escola;
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•

Recursos Disponíveis: campo aberto para que seja informados os recursos
disponíveis na sala de recursos multifuncionais.

Identificação da Turma
Nesta parte se objetiva qualificar a turma em que o instrumento está sendo aplicado.
A Figura 2 apresenta uma representação desta parte e uma descrição dos campos é
disponibilizada a seguir.
Nesta primeira parte se objetiva qualificar a escola com relação a informações cadastrais de
identificação e endereço e também com relação a alguns pontos relacionados a estrutura física
relacionada direta ou indiretamente ao uso do tablet. A Figura 2 apresenta uma representação
desta parte e uma descrição dos campos é disponibilizada a seguir.

Figura 2 – Identificação da Turma.

Descrição dos campos e orientações para o preenchimento:
•

Série: informar a série ou ano da turma;

•

Período: assinalar o período letivo da turma entre as opções matutino,
vespertino, integral ou noturno;

•

Professor(a): informar o nome do professor responsável pela turma ou aquele
professor que conduz as atividades pedagógicas com o apoio do tablet;

•

Quantidade de Estudantes: informar a quantidade de estudantes da turma;

•

Quantidade de equipamentos disponíveis: informar a quantidade de tablets
disponíveis. Aqui se pode ter diferentes formas de preenchimento. Pode ser
que cada aluno tenha seu tablet e neste caso, informar que cada aluno possui
o dispositivo. Outro modelo possível é o da escola disponibilizar um acervo de
tablets que possam ser utilizados pelos alunos na sala de aula. Neste caso,
informar a existência e a quantidade de dispositivos. Uma última situação seria
apenas o professor ter o dispositivo durante a aula e orientar os alunos a
utilizar em casa;
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Equipamentos e Aplicativos
Nesta parte o objetivo e descrever melhor o dispositivo utilizado (tablet) com relação
ao fabricante, modelo e sistema operacional utilizado. Além disso, há um espaço para que
sejam relacionados os principais aplicativos utilizados. A Figura 3 apresenta uma
representação desta parte e uma descrição dos campos é disponibilizada a seguir.

Figura 3 – Equipamento(s) e Aplicativos.

Descrição dos campos e orientações para o preenchimento:
•

Marca: informar a marca/fabricante do tablet;

•

Modelo: informar o modelo do tablet;

•

Sistema: informar o sistema operacional instalado no tablet;

•

Versão: informar a versão do sistema operacional instalado no tablet;

•

Aplicativos utilizados: relacionar os dez principais aplicativos utilizados com a
turma;

As partes seguintes são organizadas em um conjunto de perguntas que devem ser
direcionadas ao professor da turma ou responsável pela utilização do tablet na escola, a
direção e estudantes.

Descrição e Objetivos do Projeto
Esta parte é composta por quatro questões que objetivam identificar a
intencionalidade do uso do tablet com os estudantes e se há o planejamento das ações.
A primeira questão é “Qual a motivação para o uso do tablet?” e intenciona obter
informações sobre o que levou o professor ou responsável pelo projeto a considerar o tablet
como ferramenta pedagógica. A motivação pode vir de várias formas: aumentar o interesse
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dos estudantes, potencializar a interatividade, uma nova estratégia, entre outras. No contexto
do estudante com deficiência também deve haver motivações e devem ser registradas.
A segunda questão é “O professor(a) foi formado(a) para utilizar este recurso? Já
dominava a tecnologia?”. Este é ponto muito importante e que impacta tanto na motivação
para o uso do tablet quanto nos objetivos planejados. A formação docente é tão complexa e
necessária quanto importante no uso de tecnologia na educação e deve contemplar inclusive o
atendimento ao estudante deficiente. O professor além de proficiente na tecnologia deve
conhecer tecnicamente e pedagogicamente suas aplicações. Registrar se este professor já
utilizava o tablet anteriormente ou dominava esta tecnologia também é importante porque
pode permitir maior assertividade na seleção dos aplicativos e recursos a serem utilizados com
a turma.
A terceira questão é “Quais os objetivos?”. Aqui se pretende verificar se houve
planejamento por parte do professor quanto ao uso do tablet. Os objetivos pedagógicos
devem estar claramente definidos e alinhados com os aplicativos ou recursos disponíveis. O
tablet e seus aplicativos devem ser encarados como meio de viabilizar um objetivo específico
de aprendizagem. Neste contexto deve-se considerar também os recursos de acessibilidade
para alunos com deficiência na turma.
A quarta e última questão é “Quais os resultados esperados?”. Além de conhecer a
motivação, os objetivos e capacitação técnica docente, o planejamento deve incluir as
expectativas com relação ao uso do tablet. Os resultados esperados precisam estar claros.

Resultados Obtidos, Análise dos Resultados e Divulgação
Esta parte é composta por cinco questões para identificação e qualificação dos
resultados obtidos, a percepção da gestão da escola com relação a esses resultados e a análise
e divulgação dos mesmos.
A primeira pergunta é “Quais os resultados obtidos (se houver)?”. Deve-se registrar os
resultados positivos e negativos observados durante o período de realização das atividades
com o tablet e posterior a elas, como por exemplo nas avaliações (notas), nas relações entre os
estudantes, aumento da participação dos alunos, dispersão, entre outros.
A próxima pergunta é “Em que áreas houve/percebeu contribuições?” e complementa
a pergunta anterior. Aqui devem ser registrados os pontos positivos observados.
A terceira pergunta é “Quais indicadores utilizados para medir os resultados?” e
também está relacionada com as duas anteriores. Deve-se registrar os mecanismos utilizados
para medir os resultados obtidos. Por exemplo, as avaliações são instrumentos que auxiliam na
medição da aprendizagem. A maior ou menor participação dos alunos nas atividades também
são bons indicadores, bem como a frequência dos alunos nas aulas, entre outros.
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A quarta pergunta é “Como a gestão da escola percebe os resultados alcançados?” e
tem como objetivo verificar o envolvimento e o comprometimento da direção e demais áreas
que compõem a gestão da escola com relação à utilização dos tablets. O sucesso ou fracasso
da adoção de tecnologias na escola está relacionado primeiro ao comprometimento de sua
gestão. Se o diretor não acreditar em propostas inovadoras, dificilmente o professor será
motivado a usá-las também.
A quinta e última questão desta parte é “Os resultados foram analisados, discutidos
com a direção, pais e comunidade? Se sim, de que forma?”. Esta pergunta fecha esta primeira
parte de avaliação dos resultados. É o espaço para registrar se professores e direção estão
alinhados e se há um processo de avaliação, análise e melhoria das práticas utilizadas. Os
resultados alcançados estão de acordo com a motivação e os objetivos? Quais ajustes
precisam ser feitos para corrigir? Outro ponto importante é a socialização dos resultados
alcançados com os pais e sociedade, e neste momento os pais são convidados a trazer suas
observações com relação à sua percepção. Registrar se seus filhos apresentaram mudança no
comportamento em casa, no comprometimento com os estudos, na forma de se relacionar
com os familiares e colegas. Por fim registrar como a sociedade passou a perceber a escola
após o uso do tablet.

Perfil e Percepção dos Estudantes
Esta última parte é composta por dez questões que devem auxiliar na identificação do
perfil dos estudantes com relação á proficiência no uso de tecnologias, especificamente com
relação ao tablet e também suas percepções pedagógicas. Questões foram elaboradas para
ajudar a identificar que tipo de uso os estudantes já fazem do dispositivo e o que esperam dele
na escola. Essas informações devem ser obtidas em entrevista com a turma.
As duas primeiras questões tem caráter quantitativo e objetivam identificar se o
estudante “Usa ou possui o tablet em casa e quais aplicativos utiliza?”. Deve-se então registrar
o percentual da turma que possui o dispositivo em casa e na segunda questão, registrar como
o tablet é utilizado através de uma relação de aplicativos que os alunos citarão. Com isso é
possível perceber algumas características com relação ao perfil dos estudantes. É importante
tentar explorar as respostas. Se os alunos disserem que utilizam para acessar redes sociais,
tente identifica-las. Se utilizarem para jogar, registar quais os jogos.
A terceira pergunta é “O que busca ou espera quando utiliza o tablet?”. Esta pergunta
ajuda a identificar as expectativas dos alunos quando estão utilizando o dispositivo. As
respostas ajudarão o professor no planejamento das atividades, selecionando aplicativos e
definindo estratégias de uso.
A quarta pergunta é “Acredita que o tablet pode ajudar nas aulas? De que forma?” e
complementa a pergunta anterior pois os alunos informarão suas expectativas pedagógicas.
Da mesma forma, essas informações direcionarão o planejamento do uso.
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A quinta pergunta é “Fica mais fácil a compreensão de determinados
conceitos/conteúdos?” e complementa também as percepções e expectativas dos alunos com
relação aos possíveis ganhos que o uso do tablet pode trazer.
A sexta pergunta é “Que tipo de aplicativo ou interface lhe interessa mais?”. Também
auxilia na identificação das expectativas e no perfil da turma e ao final é possível identificar em
que tipo de aplicativo ou interface os alunos se adaptam melhor e que podem direcionar o
planejamento do professor.
A sétima pergunta é “Em que outras situações o uso do tablet poderia ajudar?”. Este
pergunta mais ampla dá espaço aos estudantes para que apontem o que considerariam como
uso complementar. Alguns podem citar por exemplo que o material de aula poderia ser
disponibilizado no Facebook ou em ambientes virtuais de aprendizagem, ou ainda que as
festas e eventos da escola poderiam ser divulgados nas redes sociais e as fotos
disponibilizadas.
A oitava pergunta é mais específica com relação aos estudantes com algum tipo de
deficiência. A pergunta é “Quais recursos de acessibilidade utiliza? Inclui os recursos nativos do
dispositivo?”. O objetivo aqui é registrar quais aplicativos são oportunizados ao estudante com
deficiência, bem como os recursos de acessibilidade próprios do sistema operacional. Deve-se
ainda observar se esses recursos ou aplicativos colocam o estudante deficiente em condições
de igualdade com o restante da turma com relação ao desenvolvimento das atividades com o
tablet.
A nona pergunta é “Utiliza o tablet como ferramenta de comunicação? Quais
aplicativos utiliza?” Os resultados obtidos com esta pergunta também subsidiam o
planejamento do professor. Será possível identificar, por exemplo, em quais redes sociais os
alunos estão, e de forma se comunicam: e-mail, chat, mensagens, entre outros.
A última pergunta é “Prefere livros em formato impresso ou digital no tablet? Que
recursos o tablet possui que torna o manuseio e a leitura mais agradável?”. Uma tendência das
editoras é produção de conteúdo online em formato de ebooks ou mesmo em formato pdf. Os
motivos vão desde o custo de produção até a questões ecológicas para diminuição do uso do
papel. Mas há também o forte viés tecnológico e que precisa ser considerado. Neste contexto,
os estudantes que estão utilizando o tablet para diversas funções podem também preferir o
acesso eletrônico aos livros, e este é o objetivo desta pergunta. As observações registradas
poderão subsidiar o incentivo a produção de materiais neste formato.
A construção deste instrumento objetiva identificar práticas exitosas com o uso de
tablets na educação básica. A etapa seguinte consiste na validação deste instrumento para que
se possa verificar ajustes necessários bem como oportunidades de melhoria. Uma forma de
validação é a aplicação in loco ou orientada em uma amostra de escolas.
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4 Práticas Exitosas
Outra parte constituinte deste relatório é a identificação de práticas exitosas com o
uso de tablets em escolas públicas da educação básica das redes municipais e estaduais de
ensino.
Durante o período de vigência do projeto, três escolas foram visitadas com o objetivo
de se identificar possíveis práticas de sucesso. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2013, duas
escolas estaduais de Porto Alegre foram visitadas. Na oportunidade, o instrumento proposto
serviu de roteiro para obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento deste
trabalho.
A Secretaria de Educação de Porto Alegre recebeu tablets referentes ao Edital
081/2011 do FNDE do Programa nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) no âmbito do
Programa Um Computador do Aluno. Foram entregues 22.591 tablets, dos quais 13.658 já
foram ativados e entregues aos professores durante o período de formação, realizada
conforme calendário estabelecido pela secretaria. Esta formação de caráter técnico possui
carga horária de 8 horas, sendo realizada em dois encontros de 4 horas. O objetivo primeiro
era entregar o tablet ao professor e orientá-lo com relação à ativação do dispositivo e
operação das funções básicas. Uma segunda formação de caráter pedagógico ainda não foi
realizada, apesar de planejada, e deve ser iniciada quando se completar a etapa de entrega e
formação.
O Núcleo de Tecnologia da Secretaria de Educação é o departamento que realiza a
formação e a entrega dos tablets para os professores do ensino médio. Este departamento
também foi visitado para que fosse possível compreender melhor a proposta da formação e o
tablet que fora entregue aos professores. Uma análise sobre a configuração e os aplicativos
embarcados também foi realizada.
Importante registrar que nesta etapa projeto o tablet não foi disponibilizado aos
alunos, mas aos professores.
No dia 09 de dezembro de 2013 foi realizada visita no Centro Nacional de Referência
em Tecnologia Assistiva – CNRTA do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI,
em Campinas, SP. Este centro desenvolve pesquisas importantes no campo das tecnologias
assistivas.
Outros contatos foram realizados por telefone e/ou e-mail com escolas no município
de Santo André, no estado de São Paulo e também com a instituição Movimento Down, que
disponibiliza em seu portal os resultados de uma experiência com o uso de tablets (Android e
IOS) com pessoas com síndrome de down. As duas escolas municipais de Santo André
relataram experiências com o uso do Livox em tablets com algumas crianças. O instrumento foi
enviado para que fosse aplicado, mas até o fechamento deste trabalho não foram devolvidos.
As observações dessas práticas são descritas a seguir.
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Escola Estadual de Ensino Médio Itália
Onze professores participaram da reunião que foi guiada pelo instrumento proposto e
já descrito anteriormente. A reunião foi organizada pela diretora da escola e todos os
professores participantes levaram seus tablets.
O tablet entregue aos professores foi desenvolvido pela empresa Positivo Informática
e sua configuração segue o disposto no Edital 081/2011 do FNDE. O sistema operacional é o
Android 4.1. Os principais aplicativos utilizados são: leitores de PDF, sistema de e-mail,
navegador para acesso a site de pesquisa, youtube para acesso a vídeos, Google Maps,
Facebook e o recurso da câmera.
Há um aplicativo chamado Edubar já embarcado no tablet e que os professores
infelizmente não utilizavam e poucos relataram conhecer. Este aplicativo foi desenvolvido sob
demanda para o MEC e disponibiliza objetos de aprendizagem interativos com conteúdos das
disciplinas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. Um ponto
interessante deste aplicativo é o feedback dado ao aluno quando acerta ou erra uma
atividade. O desconhecimento por parte dos professores é mais um indicativo da necessidade
de uma formação pedagógica mais assertiva.
Quando questionados com relação a motivação para o uso do tablet, os professores
relataram que os alunos cada vez mais estão trazendo estes dispositivos para a sala de aula e
que ser proficiente no uso os coloca em condições de igualdade para que possam propor
novas experiências pedagógicas tornado a aprendizagem mais prazerosa. A direção da escola
teve papel importante neste processo incentivando os professores ao uso e dando condições a
eles para que o uso seja mais efetivo. Exemplo disso é a liberação do link de internet aos
professores para uso na escola. Em algumas salas de aula há projetor e outra possui TV de tela
plana. Alguns professores adquiriram por conta própria o adaptador para conectar o tablet ao
projetor ou TV para que pudessem ampliar a utilização nas aulas.
Além do uso em sala de aula, os professores relataram utilizar outros recursos como o
calendário para organização das atividades da escola como provas e entregas de trabalhos e
do aplicativo bloco de notas nas reuniões de conselho, em substituição ao caderno.
Apesar do pouco tempo de uso os professores relataram alguns resultados: aumento
do interesse dos alunos nas aulas, maior motivação para realização de atividades em sala e
pesquisas fora do horário de aula e uma aprendizagem mais profunda por estarem utilizando
uma linguagem de conhecimento e domínio da turma. O professor de Geografia da turma
estabeleceu no Facebook um canal alternativo de comunicação com os alunos e disse estar se
capacitando para disponibilizar conteúdo e material extra neste ambiente.
A direção da escola está atenta e acompanhando as ações. As experiências individuais
foram discutidas em uma das reuniões do conselho em que cada professor teve a
oportunidade de expor experiências de uso em suas disciplinas.
Em conversa com os alunos, estes apoiam o uso do tablet pelos professores, mas
reconhecem que esta ainda não é uma prática em todas as disciplinas e que outros recursos
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poderiam ser explorados. Este é um ponto interessante que indica que os alunos são mais
proficientes no uso de tecnologias, e que mais uma vez a formação pedagógica que ainda não
foi realizada com os professores é necessária. Uma queixa unânime dos alunos é que o acesso
a internet sem fio não é liberado aos alunos e que o uso do tablet sem conexão não é tão
interessante, pois funcionalidades importantes de comunicação, por exemplo não podem ser
utilizadas.
Questionados sobre a existência de estudantes com deficiência, os professores
relataram a presença de uma aluna com baixa visão e que já usa um tablet como recurso de
tecnologia assistiva. Esta aluna utiliza o recurso de texto ampliado e o aplicativo TalkBack em
algumas situações em que o texto ampliado não atende.
Como pontos negativos, os professores apontaram a necessidade de ampliação do link
de internet que atualmente não permite o uso simultâneo por todos os professores e a
necessidade da formação pedagógica, uma vez que agora já dominam o dispositivo.

Escola Estadual de 1º e 2º Graus Japão
Esta escola é muito próxima da Escola Itália relatada anteriormente. Os professores
receberam o mesmo tablet e passaram pelo mesmo processo de formação. No entanto a
utilização do dispositivo nas atividades da escola é praticamente nula.
Um grupo de sete professores participaram da reunião juntamente com a diretora.
Desse grupo apenas uma professora fazia uso do tablet como apoio às suas aulas. Os demais,
juntamente com a diretora fizeram fortes críticas à política de disponibilização do tablet aos
professores, ao ponto de mencionar devolve-lo a Secretaria de Educação - SEDUC.
As principais críticas incluem:
•

Baixa velocidade de processamento e navegação prejudicada;

•

Para poder projetar aos alunos na TV ou projetor precisam fazer investimento
em um adaptador;

•

Falta de estrutura nas salas de aula;

•

Não há link de internet disponível na escola e que o tablet sem conexão à
internet não tem funcionalidade. Durante a visita a diretora informou que há
um link do programa Proinfo, mas não funciona.

•

Preferem o uso do computador ao tablet;

Ficou claro na visita que a direção da escola não apoia ou trata com indiferença esta
iniciativa e esta postura é claramente refletida nos professores.
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No entanto, neste grupo havia uma professora que faz uso do tablet, ainda que de
forma modesta. Esta professora também chamou a atenção por ter um filho surdo bilíngue
que faz uso do tablet.
Na escola, a professora utiliza o recurso da câmera do tablet para publicar em seu
perfil do Facebook as fotos dos trabalhos e apresentações dos alunos. Ainda no Facebook,
realiza comunicação com seus alunos para informar datas de provas e entregas de trabalhos.
Além disso, faz uso de leitores de arquivos no formato PDF e epubs.
Ao ser explorada sobre a experiência de seu filho surdo com o tablet, a professora
contou que o filho passou a se interessar mais pela leitura quando a realizada por meio de
epubs que baixava para o filho ler. Reportou ainda que o filho assistia a filmes com legenda, e
utilizava alguns jogos. Na medida em que ganhou segurança, criou um perfil no Facebook e
hoje se relaciona com amigos.

Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA) do Centro de Tecnologia da
Informação (CTI) Renato Archer
O Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA) é uma ação da
Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS). O ponto central da ação é
colocar na missão do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer a tarefa de articular
nacionalmente uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de
Tecnologia Assistiva. Esta ação constitui o mecanismo de implantação do Plano Viver sem
Limite (Plano Nacional dos direitos das pessoas com deficiências, lançado em 2011), no âmbito
da ciência e da tecnologia. Este centro, instituído mediante a Portaria 139 do MCTI, de 23 de
fevereiro de 2012, está sendo implementado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
SECIS, sendo que os conceitos nos quais ele é baseado vêm sendo pensados há vários anos
pelo MCTI a partir de estudos financiados pelo CNPq, em particular aqueles realizados pelo ITS
BRASIL (Instituto de Tecnologia Social).
Com essas referências conceituais, o CNRTA nasceu em 2012 para possibilitar a
interação entre as várias iniciativas e práticas no campo da Tecnologia Assistiva, desenvolvidas
tanto pelos setores acadêmico e produtivo, quanto por entidades especializadas no
atendimento a pessoas com deficiências e órgãos governamentais. Este trabalho contribui,
também, para o atendimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, realizada em maio de 2008.
As pesquisas realizadas no CNRTA visam produzir impacto no cotidiano daqueles que
possuem alguma deficiência, visto que a Tecnologia Assistiva fornece a eles recursos para que
tenham equiparação de oportunidades em múltiplas esferas da vida.
Esta tecnologia constitui produtos, estratégias, metodologias e serviços que visam
prover às pessoas com deficiência uma maior autonomia com menos barreiras para sua
inclusão na sociedade.
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A visita no CNRTA foi realizada no dia 09/12/2013. A Profa. Maria Aparecida Zulian
apresentou algumas ações e pesquisas realizadas no contexto de softwares e aplicativos como
recurso de ensino, ferramenta e tecnologia assistiva. Os principais aplicativos relatados e que
foram experimentados nas pesquisas, constam na Tabela 1 apresentada anteriormente.

O trabalho realizado pelo Movimento Down
A evolução dos dispositivos móveis, como o tablet e seus vários recursos
proporcionados pela tecnologia Android ou pela tecnologia desenvolvida pela Apple, tem
promovido uma interatividade mais empolgante e atraente devido a inúmeros fatores, como a
exploração dos diversos canais sensoriais como o visual, auditivo e tátil, além de sua
praticidade e o fácil manuseio.
Segundo Aquino e Martins (2013), a comunicação da pessoa com síndrome de Down
merece atenção especial, pois é uma das áreas que geralmente está mais comprometida. As
alterações de fala e linguagem são um desafio para a fonoaudiologia que busca estratégias e
novas abordagens que estimulem, facilitem e/ou ampliem a comunicação das crianças com
síndrome de Down, contribuindo em sua inclusão social e melhorando sua qualidade de vida.
Durante o período de experiência clínica, iniciaram o uso do tablet de maneira tímida,
utilizando como estratégia em terapia para estimular linguagem aplicativos de músicas
infantis, como por exemplo: “A galinha Pintadinha”.
Gradativamente foram ampliando o uso e identificando outros aplicativos com
conteúdos significativos que possibilitaram o trabalho com as funções básicas da linguagem, o
aprendizado de diversos conceitos, a estimulação da vocalização e o interesse pela
comunicação.
Verificaram então que a resposta foi positiva mesmo com crianças bem pequenas
(menores de três anos). Um dos aspectos observados foi com relação à atenção e sua
manutenção, pois é sabido que as crianças com deficiência intelectual dispersam-se com
facilidade, dificultando assim o processo de memorização e de aprendizagem. Com os
pacientes maiores de três anos que já estão inseridos em escolas e na fase de préalfabetização a utilização foi de extrema importância pelo despertar da percepção, da
concentração, aquisição de conceitos básicos (cores, animais, frutas, formas), nomeação,
categorização e início do aprendizado das letras do alfabeto, enfim, funções que fazem parte
do desenvolvimento cognitivo.
Outro aspecto observado pelas autoras foi o interesse despertado pela comunicação,
tanto pela interação com os conteúdos dos aplicativos, como pela intenção comunicativa em
relação ao interlocutor, no caso as terapeutas. Constataram também um início de vocalizações
em crianças que não apresentavam nenhuma oralidade, bem como o aumento em outras que
já haviam iniciado a emissão oral.
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Acima de tudo, perceberam que o uso de tecnologia possibilita igualdade de condições
e oportunidades a todos. Citam ainda o envolvimento e participação da família neste processo,
possibilitando uma relação mais próxima e afetiva, lembrando que o afeto é uma questão
importante no processo de ensino aprendizagem, pois aprender também é formar laços com
quem ensina. O uso de reforçadores também ajudou, pois a motivação para aprender está nas
reações e comportamentos das pessoas ao redor, neste caso as reações da família e do
terapeuta diante da observação do progresso, encorajando e estimulando o entusiasmo dos
pacientes.
Os aplicativos selecionados estimulam o desenvolvimento cognitivo, a fala e a
linguagem, a percepção auditiva e visual, a concentração, a memória e outras capacidades.
Vale ressaltar que nem todos os aplicativos são gratuitos.
Uma inciativa interessante é o portal americano Apps for Children with Special Needs
(www.a4cwsn.com) que disponibiliza uma relação de aplicativos para IPAD projetados
exclusivamente para crianças diversos tipos de deficiência. Em geral, são aplicativos pagos e
estão todos em Inglês.
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5 Considerações Finais

O novo sujeito da aprendizagem, deficiente ou não, nasceu imerso em todo tipo de
tecnologia digital disponível à época de seu nascimento, e para eles a tecnologia não
representa ameaças, pois é algo que está naturalmente integrado às suas experiências
cotidianas. Diversos autores os chamam de nativos digitais.
Para Schlemmer e Lopes (2012), aceitar esta premissa implica em considerar que o
contexto tecnológico digital pode estar influenciando a forma como se desenvolvem,
percebem e significam o mundo, pois aprendem por meio de cliques, toques, telas, ícones,
sons, jogos, num emaranhado de ações e interações que envolvem a curiosidade, a pesquisa, a
descoberta, o desafio, a exploração, a experimentação, a vivência em diferentes redes de
conversação online.
Neste contexto e especificamente para a pessoa com deficiência, compreende-se que
a utilização de tablets, na transversalidade de espaços que compõem a sala de aula, poderá
promover experiências de ensino e de aprendizagem, favorecendo a resolução de problemas,
a interação, a interatividade e o desenvolvimento do pensamento criativo, bem como a busca
por alternativas e novas possibilidades de enfrentar os desafios do contexto educacional e do
cotidiano dos sujeitos que habitam o território socioeducativo.
Termos como Mobile Learning (Aprendizagem Móvel) tem sido defindo por Saccol,
Schlemmer e Barbosa (2011) como processos de aprendizagem apoiados pelo uso de
tecnologias móveis sem fio, cuja característica fundamental é a mobilidade dos aprendizes,
que podem estar distantes uns dos outros e também de espaços formais de educação, tais
como salas de aula, salas de formação, capacitação e treinamento ou local de trabalho. Todos
são potenciais pesquisadores, aprendizes e mediadores pedagógicos em diferentes contextos
de aprendizagem e momentos.
Segundo Moran (2012), a chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões,
novas possibilidades e grandes desafios. As próprias palavras “tecnologias móveis” mostram a
contradição de utilizá-las em um espaço fixo como a sala de aula: elas são feitas para
movimentar-se, para levá-las para qualquer lugar, utilizá-las a qualquer hora e de muitas
formas.
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A Unesco publicou um guia (Policy Guidelines for Mobile Learning) com treze bons
motivos para usar tecnologias móveis na escola e dez recomendações para governos. Para o
órgão, o acesso não é mais o principal desafio, mas sim sofisticar o uso pedagógico das
tecnologias.
Os treze bons motivos são:
•

Amplia o alcance e a equidade da educação;

•

Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais;

•

Assiste alunos com deficiência;

•

Otimiza o tempo na sala de aula;

•

Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar;

•

Constrói novas comunidades de aprendizado;

•

Dá suporte à aprendizagem in loco;

•

Aproxima o aprendizado formal do informal;

•

Provê avaliação e feedback imediatos;

•

Facilita o aprendizado personalizado;

•

Melhora a aprendizagem contínua;

•

Melhora a comunicação; e

•

Maximiza a relação custo-benefício da educação.

As recomendações para os governos incluem:
•

Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel;

•

Conscientizar sobre sua importância;

•

Expandir e melhorar opções de conexão;

•

Ter acesso igualitário;

•

Garantir equidade de gênero;

•

Criar e otimizar conteúdo educacional;

•

Treinar professores;

•

Capacitá-los usando tecnologias móveis;

•

Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias;
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•

Usá-las para melhorar a comunicação e a gestão da educação.

Este guia é muito assertivo não apenas quando trata das possibilidades e
potencialidades de uso, mas também quando retrata nas recomendações para os governos, a
necessidade não só de definição de políticas para o uso desses dispositivos, mas também da
necessidade de formação, estrutura física e de conectividade das escolas e da qualidade do
tablet.
Vamos a seguir aprofundar um pouco mais essas três questões:

1) Formar os professores quanto ao uso de tecnologia por meio de tecnologia.

Os professores devem ser proficientes não só quanto aos aspectos técnicos, mas
principalmente das questões pedagógicas. Não se trata de usar ou não diferentes tecnologias,
a questão é forma como usá-las a fim de propiciar inovação na educação e não somente como
novidade. Esta formação também deve contemplar o AEE.
Durante as visitas realizadas, ficou muito evidente a necessidade de se aprofundar na
conscientização e na formação dos professores, além de se realizar um trabalho de conversão
da gestão da escola.
Segundo Moran (2012), as tecnologias trazem muitas possibilidades, mas, sem ações
de formação sólidas, constantes e significativas, boa parte dos professores tende, após a
empolgação inicial, a um uso mais básico, conservador - repositório de informações,
publicação de materiais -enquanto os alunos podem seguir utilizando-as para inúmeras formas
e redes de entretenimento, como jogos, vídeos e conversa online.
Outro ponto importante neste cenário é que nenhuma política de implementação de
tablet como recurso de ensino ou tecnologia assistiva sem que os diretores das escolas
acreditem na proposta.
Os estudantes, sejam eles deficientes ou não, são mais proficientes que seus
professores e estão trazendo para a escola seu arsenal tecnológico, e os professores estão
sendo intimidados pela diversidade tecnológica.
A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, deu o primeiro passo de forma correta
no processo de sistematização do uso do tablet, realizando inicialmente a formação de seus
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professores. No entanto, o que foi possível perceber, é que é preciso ir além na formação
pedagógica e não só nos aspectos técnicos.
Formações a distância, utilizando os diversos recursos da educação da distância como
ambientes virtuais de aprendizagem poderiam contribuir neste processo de formação, sem a
necessidade de espaço físico para encontros presenciais e disponibilidade de pessoal para
suporte.
Além disso, formação específica para o AEE é
2) Melhoria da Estrutura Física e de conexão da Escolas.

O uso dos tablets é ampliado quando se tem disponível uma boa conexão com a
internet. No entanto ainda não é realidade na maioria da escolas brasileiras.
Em todas as visitas e contatos realizados esta foi uma queixa unânime. Para os
professores, o uso do tablet está condicionado á conectividade.
O Blog Canal do Ensino, no endereço eletrônico http://canaldoensino.com.br/blog/10dicas-para-utilizar-o-tablet-de-modo-offline-na-educacao,

disponibiliza

um

material

interessante com dicas de uso do tablet na educação de modo off line, ou seja, sem conexão
com a internet.
Outro problema comum é a falta de tomadas nas salas de aula, que permitam por
exemplo, recarregar a bateria do dispositivo.

3) Qualidade e especificação técnica do equipamento.

As principais queixas com relação ao tablet incluem a pouca velocidade de
processamento, o sistema de toque na tela nem sempre responde de forma adequada, baixo
tempo de duração da bateria e os aplicativos que são encerrados sozinhos. Dessa forma, o
hardware tem limitado o uso de forma geral.
Além disso, nos tablet do PROINFO do FnDE, sempre que for necessário reiniciar o
dispositivo, por ser bloqueado, o usuário deve contactar o Núcleo de Tecnologia da Secretaria
de Educação para que o desbloqueio seja realizado por um único profissional que tem acesso
ao sistema.
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Os pontos de atenção mencionados acima não tem o intuito de não recomendar o uso
do tablet. Os benefícios de sua utilização são maiores e mais significativos que os desafios
apontados. Mas é preciso se atentar a estes pontos.
No contexto do AEE, o uso combinado do tablet e de seus aplicativos, aliados a um
bom planejamento pedagógico e enriquecido de conteúdos adaptados, podem suprir
deficiências na comunicação, na aprendizagem e suprir perdas funcionais, colocando o
estudante deficiente em condições de igualdade com os demais.
É preciso destacar ainda o importante papel que o tablet tem trazido com relação à
inclusão digital não só do estudante deficiente, mas de toda sua família que passa a
compartilhar das experiências.
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Anexo I - Instrumento de Avaliação de Prática Exitosa no Uso
de Tablet na Educação Básica
Identificação da Escola
Data

Escola

Endereço
Cidade

UF

CEP

Diretora
Escola
Wifi?

Possui [ ] sim [ ] Tipo/Velocidade Link
não

Recursos disponíveis na sala de [ ] TV [ ] Projetor [ ] Tomadas [ ] Computador
Aula
Sala de Recursos Multifuncionais

[ ] sim [ ] não

Recursos Disponíveis:

Identificação da Turma
Série

Período

[ ] matutino [ ] vespertino [ ] integral [ ] noturno

Professor(a)
Qtde
estudantes

Qtde
equipamentos
disponíveis

Estudantes com deficiência na turma?

[ ] Sim [ ] Quantos?
Não

Tipo de Deficiência

[ ] Baixa Visão [ ] Cegueira [ ] Surdez [ ] Surdocegueira [ ]
Deficiência Múltipla
[ ] Deficiência Intelectual [ ] Altas habilidades/Superdotação

Equipamento(s) e Aplicativos
Marca

Modelo

Sistema

Versão
Aplicativos utilizados

1.

6.
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2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Descrição e Objetivos do Projeto
Qual a motivação para uso do tablet?

O professor(a) foi formado(a) para utilizar este recurso? Já dominava a tecnologia?

Quais os objetivos?

Quais os resultados esperados?
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Resultados obtidos, análise dos resultados e divulgação
Quais os resultados obtidos (se houver)?

Em que áreas houve/percebeu contribuições (comunicação e interação entre os pares,
resultados pedagógicos)?

Quais indicadores utilizados para medir os resultados?

Como a gestão da escola percebe os resultados alcançados?

Os resultados foram analisados, discutidos com a direção, pais e comunidade? Se sim, de
que forma?
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Perfil e Percepção dos estudantes
Usa ou possui tablet em casa? Percentual da turma

Usa o tablet em casa? Se sim, quais aplicativos?

O que busca ou espera quando utiliza o tablet?

Acredita que o tablet pode ajudar nas aulas? De que forma?

Fica mais fácil a compreensão de determinados conceitos/conteúdos?
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Que tipo de aplicativo ou interface interessa mais?

Em que outras situações o uso do tablet poderia ajudar?

Quais recursos de acessibilidade utiliza? Inclui os recursos nativos do dispositivo?

Utiliza o tablet como ferramenta de comunicação? Quais aplicativos utiliza?

Prefere ler livros em formato impresso ou digital no tablet? Que recursos o tablet possui que
torna o manuseio e a leitura mais agradável?

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Esplanada dos Ministérios, Bloco L
2° andar – Gabinete – CEP 70047 - 900
Fone: (61) 2022-9331
PROJETO OEI BRA - 08/003
EDITAL N° 215/2013
Consultora:

PRODUTO Proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação de
experiências exitosas na aplicação da Norma Brasileira NBR 9050, no ambiente
escolar, no contexto da educação básica, nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

Autenticação Consultor
Local e data: Brasília, 13 dezembro de 2013

Assinatura do Consultor:
Aprovação do Supervisor
Atesto que os serviços foram prestados conforme estabelecido no Contrato
de Consultoria.

Local e data: Brasília, 13 de dezembro de 2013.

Assinatura e Carimbo:

i

ii

2013
Proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação de
experiências exitosas na aplicação da Norma Brasileira NBR 9050, no ambiente
escolar, no contexto da educação básica, nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

13/12/2013
iii

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 01
1.1 Objetivos ................................................................................................ 06
1.2 Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2............................... 06
1.3 Produto Final.......................................................................................... 06
1.4 Metodologia ..........................................................................................06

2 – CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE ............................................................ 09
2.1 Bases Legais ......................................................................................... 09
2.2 Deficiências: Definições e Caracterizações ........................................... 09
2.3 Acessibilidade ........................................................................................ 11
2.4 Contexto Atual ....................................................................................... 11

3 PRÁTICAS EXITOSAS ..................................................................................... 18
3.1-SUL - Escola Estadual Ensino Fundamental Gonçalves Dias........................20
3.22-SUL- Escola Estadual Ensino Médio Professor Sarmento Leite....................20
3.3- Sul -Escola Estadual Antonio Vicente da Fontoura.........................................24
3.4-SUDESTE EMSM- Escola Municipal Sérgio Miranda......................................27
3.5-SULDESTE- EMEF Ditermario Dias Santos....................................................30
3.6-SUDESTE-EMEF Escola Municipal Orsina da Fonseca..................................32
3.7-SUDESTE - EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo........................................32
3.8-SUDESTE Escola Municipal Mestre Paranhos................................................33
3.9-CENTRO OESTE E.E.Olinda Conceição Texeira Bacha..................................34
3.10- CENTRO OESTE -Escola Estadual Joaquim Murtinho.................................36

iv

4-SISTEMÁTICAS

DE

COLETAS,

ORGANIZAÇÃO

E

ARMAZENAMENTO DE DADOS ........................................................................ 37
4.1 Procedimento Inicial ............................................................................... 37
4.2 Questionário........................................................................................... 39
4.3 Procedimentos para validação e controle .............................................. 39

5 BIBLIOGRAFIA ............................................................................... 43

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Distribuição Pessoas com deficiência Mulheres e Homens .................
Gráfico 2 – Distribuição por tipos de deficiências (Fonte Censo 2010 –
IBGE) ..................................................................................................
Gráfico 3 – Distribuição por faixas de idades ..........................................................
Gráfico 4 – Porcentagem de Pessoas com deficiências que frequentavam
escolas ou creches .............................................................................
Gráfico 5 – Porcentagem de Pessoas que frequentavam escolas ou
creches ...............................................................................................
Gráfico 6 – Distribuição das pessoas com pelo menos uma das
deficiências investigadas por região brasileira ...................................

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Procedimento inicial ............................................................................... 34
Figura 2 – Descrição breve de cada etapa do procedimento inicial ........................ 35
Figura 2 – Procedimento de preenchimento do questionário .................................. 36
Figura 4 – Modelo de questionário fonte (Manual De Acessibilidade
Espacial Para Escola: Um Direito À Escola Acessível Do
Ministério Da Educação) .................................................................... 37

v

1-INTRODUÇÃO
O ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio de encontrar estratégias
e soluções que respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas
instituições educacionais garantindo uma escola para todos. A partir da Declaração
de Salamanca de 1994 (BRASIL, 1997), o tema acessibilidade passou a fazer parte
do cenário das discussões referentes a teorias e práticas inclusivas incentivando e
valorizando o convívio comum entre a diversidade de pessoas: “A idéia de inclusão
se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade, na vida em
sociedade.” (ARANHA, 2000, p.2)
O convívio entre pessoas, com deficiência ou não, em diferentes contextos,
inclusive no educacional, pode ser considerado, também, em termos de espaços
físicos e sociais. No contexto escolar, todo aluno deve ter garantido à possibilidade
de acesso de forma segura e independente aos espaços escolares. . O Artigo 24 da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) ratifica isto quando afirma que
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas
com deficiência à educação. Para efetivar esse direito
sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida... (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)

O ambiente físico deve atender a necessidade de todos independentes dos
aspectos funcionais deste corpo e para isso temos fundamentado na NBR 9050
(ABNT, 2004) que traz as condições de como realizar a acessibilidade. O Artigo 9 da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) trata da acessibilidade determina que
A fim de possibilitar às pessoas com deficiência
viver de forma independente e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas
para assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos
sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e
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instalações abertos ao público ou de uso público,
tanto na zona urbana como na rural. (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)

A acessibilidade é condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Todas as
pessoas devem ter seu direito ao acesso assegurado, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas. Deve estar presente nos sistemas e
tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na
rural.
As medidas de implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística
incluirão a identificação e eliminação de obstáculos e barreiras nos edifícios,
rodovias, meios de transporte, inclusive nas escolas, residências, instalações
médicas e locais de trabalho entre outros. Também podemos dizer que
acessibilidade significa mais do que atingir um lugar desejado e a garantia de uma
autonomia de ir e vir permitindo ao usuário compreender sua função e sua
organização , assim como participar das atividades com segurança , conforto e
independência.
Atrelado ao conceito de acessibilidade e de inclusão inclui-se o conceito de
Desenho Universal. Conforme Matos (2007, p. 223) esse conceito “[...] baseia-se no
respeito à diversidade humana e na inclusão de todas as pessoas nas mais diversas
atividades, independentemente de suas idades ou habilidades.”
O Desenho Universal e capaz de transformar e democratizar a vida das pessoas
através da possibilidade de se ter um produto, uma estrutura urbana, prédios, casas
e escolas que atenda as diversas faixas etárias e pessoas com mobilidade reduzida,
com deficiência ou não.

2

O decreto 5.296/2004 apresenta o conceito de Desenho Universal, definindo-o
como uma
“concepção de espaços e produtos
que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes
características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma
segura e confortável , constitui-se nos elementos ou soluções que
compõe a acessibilidade” (BRASIL 2004).

Referendo-se desenho de produtos e ambientes utilizáveis por todas as
pessoas, sempre que possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho
especializado, o desenho universal torna-se importante no ambiente escolar em
especial, pois, um meio físico acessível não especializado pode ser extremamente
libertador e pode transformar a possibilidade de integração entre as crianças e o seu
desempenho.
Os ambientes inacessíveis são fator preponderante na dificuldade de inclusão
na escola para as pessoas com deficiência e podem determinar que alguns sejam
excluídos também do mercado de trabalho. O meio pode reforçar uma deficiência
valorizando um impedimento ou torná-la sem importância naquele contexto. Pode
tornar-nos mais eficientes, hábeis ou independentes.
Na última década, com a reformulação de condutas nos meios de educação
modernos, incorporou-se o conceito de Educação Inclusiva, que trouxe para as salas
de aula do ensino regular, muitas das crianças anteriormente educadas em escolas
especiais, devido à deficiência físicas e sensoriais as mais diversas. A conjunção
dos conceitos atuais de Educação Inclusiva e Desenho Universal, nos leva a rever
com premência a escola de hoje, não apenas como instituição de ensino, mas como
espaço arquitetônico que a contém.
O Desenho Universal propõe um espaço arquitetônico com uso democrático
para diferentes perfis de usuários. Diz que todas as pessoas, de crianças a idosos,
passando por quem possui limitações físicas temporárias ou permanentes, tenham
condições igualitárias na qualidade de uso de uma casa ou ambiente construído,
seja este interno ou no âmbito publico como as escolas.
As escolas passaram então, a receber um contingente de alunos que
apresentam diferentes formas para caminhar, deslocar-se, escrever, brincar. E se
espera das instituições, que seus professores, seu espaço, seu mobiliário, estejam
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adequados a recebê-los. No entanto, não é essa a realidade que encontram, por
exemplo, crianças que apresentam algum comprometimento motor ou que chegam
em seu primeiro dia de aula em cadeiras de rodas.
Ao se receber os alunos com barreiras, que impedem alguns ao simples
acesso à sala de aula, ao computador ou a ida ao banheiro com autonomia, está
instaurado um poderoso fator de exclusão social e não haverá inclusão de fato,
baseada unicamente na dedicação e boa vontade dos professores e funcionários,
que se desdobram para que ela aconteça. É preciso que a infra-estrutura da escola
seja coerente com os princípios de inclusão, e espelhe o respeito a estes alunos,
através do cuidado com instalações aptas a recebê-los sem restrições, em um meioambiente atento às suas diferenças.
Contudo, de acordo com Audi (2004), várias edificações já foram construídas
sem a preocupação de incorporar os conceitos de inclusão, acessibilidade e
desenho universal. Por esse motivo, devem esses espaços devem ser adaptados e
reformas devem ser realizadas com o intuito de se tornarem cada vez mais
utilizáveis por todos, inclusive, e não somente, por quem apresenta alguma
deficiência.
De acordo com Galvão Filho (2009,p 143) “o conceito de Desenho Universal
ou “Universal Desing”, ou também chamado, “Desenho para todos”, é estudado a
partir de 7 princípios:
1-Equiparação na possibilidade de uso: São espaços, objetos e produtos
que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os
ambientes iguais para todos.
Ex.: portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das
mãos de usuários de alturas variadas.
2- Flexibilidade no uso: Desenho de produtos ou espaços que atendem
pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para
qualquer uso.
Ex.: computador com teclado e mouse ou com programa do tipo “Dosvox”;
tesoura que se adapta a destros e canhotos.
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3- Uso simples e intuitivo: De fácil entendimento para que uma pessoa
possa compreender, independentemente de sua experiência, conhecimento,
habilidades de linguagem, ou nível de concentração.
Ex.: pictograma para sanitário feminino e para pessoas com deficiência;
pictograma para sanitário masculino e para pessoas com deficiência.
4- Captação de informação: Quando a informação necessária é transmitida
de forma a atender as necessidades do receptador, seja ela uma pessoa
estrangeira, com dificuldade de visão ou audição.
Ex.: utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras
em relevo, Braille e sinalização auditiva.
5- Tolerância ao erro: Previsto para minimizar os riscos e possíveis
conseqüências de ações acidentais ou não intencionais.
Ex.: elevadores com sensores em diversas alturas que permitam às pessoas
entrarem sem riscos de a porta ser fechada no meio do procedimento; escadas e
rampas com corrimão.
6-Mínimo esforço físico: Para ser usado eficientemente, com conforto e com
o mínimo de fadiga.
Ex.: torneiras com sensor ou do tipo alavanca, que minimizam o esforço e a
torção das mãos para acioná-las.
7- Dimensão e espaço para uso e interação: Estabelece dimensões e
espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso,
independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões, etc.), da postura ou
mobilidade do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê,
bengalas etc.).
Ex.: poltronas para obesos em cinemas e teatros; banheiros com dimensões
adequadas para pessoas em cadeira de rodas ou as que estão com bebês em seus
carrinhos.
A transformação do ambiente escolar deve trazer o conceito de desenho
universal, pois, assim garante a eliminação das barreiras físicas e sociais e traz a
inclusão, pois todos terão a igualdade de participação dentro deste ambiente. Isso
significa que, por exemplo: quando se projeta um banheiro ou aplicativo para
realização de determinada atividade, devem estar previstos recursos que tornam
acessíveis também a pessoa com diferentes limitações motoras ou sensoriais.
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A avaliação é um elemento importante no campo da acessibilidade, uma vez
que possibilita ao profissional da educação realizar um planejamento do ambiente
escolar para identificar quais são as barreiras arquitetônicas que interferem na
execução das atividades educacionais. Com a avaliação e planejamento a equipe
escolar tenha dificuldade para a adaptação dos espaços, ele pode estrategicamente
adequar à utilização dos mesmos e também ter idéias a partir das experiências
exitosas. No entanto, para que esse processo seja realizado é necessário que os
profissionais da educação tenham conhecimento sobre essa área do conhecimento
e suas respectivas implicações, bem como dar continuidade ao programa.
Corrêa e Manzini (2010) afirmam que as escolas por eles analisadas em seus
estudos apresentavam certas características de acessibilidade física para receber
alunos que utilizavam cadeira de rodas, tais como: corredores amplos, portões e
portas adequadas. No entanto, alguns espaços e objetos ainda necessitavam de
melhor projeção para atender às diferentes características e necessidades de todos
os alunos, exemplificando, banheiros e bebedouros adaptados, remoção de
degraus, cuidado com pisos lisos, dentre outros.
1.1 Objetivos
1 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de
sucesso.
2 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem sucedidas construídas nos estados e nos municípios brasileiros.
3 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.

1.2 Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, na região. (Sul, Centro-Oeste, Sudeste).
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Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências
exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, na região. (Sul, Centro-Oeste, Sudeste).
Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 20 experiências exitosas
na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, na região. (Sul, Centro-Oeste, Sudeste).

1.3 Produto Final
O produto final desta consultoria especializada será um documento técnico
contendo proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação de
experiências exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos- NBR 9050, no ambiente
escolar, no contexto da educação básica, na região. (Sul, Centro-Oeste, Sudeste

1.4 Metodologia
Os critérios selecionados estão relacionados a NBR 9050 de 2004, ao
Desenho Universal, a avaliação das 10 escolas e ao Manual de Acessibilidade
Espacial para Escola: um direito à escola acessível do Ministério da Educação,
lançado em 2009. Através das visitas à escolas da rede de ensino fundamental será
verificado as experiências das obras de acessibilidade.
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O Fluxograma 1 a seguir apresenta as fases de elaboração do produto.

Etapa inicial
1‐Definir Critérios

2‐Elaborar e aplicar
instrumento

3‐Coletar Dados

4‐Análisar 20
escolas

5‐Elaborar Produto
1 perfil 2

Fluxograma 3 – Metodologia para desenvolvimento do produto
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2 – CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

2.1 Bases Legais
E quando se deseja promover a participação das pessoas com deficiência na
sociedade a acessibilidade é um fator decisivo. Deve ser entendida de forma ampla
e abrangente quanto aos seus recursos e fundamentos.
Lei no. 7405, de 12 de novembro 1985, torna obrigatória a colocação do
"Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que permitam sua
utilização.
Lei no. 10.098 de 19 de dezembro de 2000 estabelecem normas gerais e
critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001, regulariza os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências:
Decreto no. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta as Leis no
10.048/200 e 10.098/2000, dá prioridade de atendimento ás pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para
promoção de acessibilidade ás pessoas com deficiência.
A Norma Técnica NBR 9050/2004 trata da Acessibilidade de pessoas com
deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.

2.2 Deficiências: Definições e Caracterizações
Schwarz e Haber cita a inadequação nas denominações utilizadas ao se
referir às pessoas com alguma limitação física, mental ou sensorial. Expressões
como “Pessoa portadora de deficiência”, “Pessoa com necessidades especiais” ou
termos pejorativos inválidos, incapazes, excepcionais e deficientes devem ser
substituídas por “Pessoas com deficiências” conforme a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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A expressão “Pessoa portadora de deficiência” foi introduzida pela
Constituição Federal de 1988. A seguir, uma breve descrição das definições e
caracterização dos termos utilizados no Brasil relacionado à deficiência.
O Decreto 3.298/99, em seu Artigo 3º define deficiência, deficiência
permanente e incapacidade como:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de
que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou
transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de
função ou atividade a ser exercida.
A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu Artigo 2º define que se
uma pessoa tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo,
então esta pessoa é portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Para o Decreto 5.296/2004 em seu Artigo 5º, a caracterização de pessoa
portadora de deficiência é aquela que possuir limitação ou incapacitação para o
desempenho de atividade, se enquadrando nas categorias de deficiências: física,
auditiva, visual, mental e múltipla.
Uma pessoa será considerada com deficiência física se apresentar alguma
alteração de um ou mais segmentos de seu corpo com o comprometimento da
função física apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida com exceção das deformidades estéticas e
as que não comprometem o desempenho das funções.
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Deficiente Visual será a pessoa que tiver perda de uma determinada acuidade
visual em ambos os olhos. Havendo perda bilateral, parcial ou total auditiva será
considerada

Deficiência

Auditiva.

A

deficiência

mental

se

caracteriza

pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E a
associação de duas ou mais deficiências caracteriza deficiência múltipla.
Em 25 de agosto de 2009, o Decreto 6.949 Promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, e em seu Artigo 1º
define que
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.

2.3 Acessibilidade
No Artigo 2º da Lei no. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, acessibilidade foi
definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
O Decreto federal no. 5.296/2004, define no artigo 20 que
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance
para utilização com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Este decreto federal também define barreira como, qualquer entrave ou
obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação
com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à
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informação, classificadas em:
- Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso
público;
- Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações
de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas
edificações de uso privado multifamiliar;
- Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes;
- Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por
intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de
massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.
A Norma Brasileira NBR 9050/2004 caracteriza acessibilidade como a
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização
com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano
e elementos.

Rota Acessível
Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma
autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota
acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de
travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode incorporar
corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc.

Adaptação Razoável
Significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não
acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a
fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais. (art. 2º da Convenção
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2.4 Contexto Atual
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
realizado em 2010 e divulgados no Diário Oficial da União em 04.11.2010, apresenta
a realidade das pessoas com deficiência no Brasil.
Os dados coletados revelam que cerca de 45,6 milhões, ou seja, 23,9% da
população total do Brasil têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora e
mental ou intelectual, sendo 25,8 milhões de mulheres e 19,8 milhões de homens
(Gráfico 1), dos quais 34,5 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e 7,1
milhões em áreas rurais.

Pessoas com deficiência
Mulheres/Homens
19,8
milhões

25,8
milhões

Mulheres
Homens

Gráfico 7 – Distribuição Pessoas com deficiência Mulheres e Homens

A deficiência de maior ocorrência foi a visual com 18,60% (35,7 milhões) e a
de menor foi a Mental ou Intectual com 1,4%, em relação ao total da população
residente no Brasil, conforme Gráfico 2.
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Distribuição por Tipos de Deficiência (%)

18,6%

7,0%

5,1%

1,4%

Visual

Auditiva

Motora

Mental ou
Intelectual

Gráfico 8 – Distribuição por tipos de deficiências (Fonte Censo 2010 – IBGE)

Observando pelos grupos de idades, no âmbito da população residente, os
grupos de faixa de 45 a 49 anos e de 50 a 54 anos, possuem as maiores
ocorrências com 2,5% e 2,47% respectivamente. O grupo de 0 a 4 anos é o de
menor ocorrência com 385,3 mil pessoas (0,2%). Dos 45,6 milhões de pessoas com
deficiência, 7,59% (3,5 milhões) têm de 0 a 14 anos, 71,5% (32,6 milhões) têm de 15
a 64 anos e 20,91% (9,5 milhões) têm de 65 anos ou mais, vide Gráfico 3.
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Distribuição por Faixa de Idades
71,50%

20,91%
7,59%

0 a 14 anos

15 a 64 anos

65 anos ou mais

Gráfico 9 – Distribuição por faixas de idades

A relação entre os Tipos de deficiência e frequência à escola ou creche
mostra que 16,1% (7,3 milhões) de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência
frequentavam escola ou creche, considerando os 45,6 milhões de pessoas. A maior
ocorrência de pessoas que frequentavam escola ou creche foi às com deficiência
visual com 12,8% e as pessoas com deficiência mental ou intelectual foram as que
menos frequentavam escolas ou creches, conforme ilustra o Gráfico 4.

Tipos de deficiências e frequência à escola
ou creche
12,8%

2,6%

Visual

Auditiva

2,0%

Motora

15

1,1%

Mental ou
Intelectual

Gráfico 10 – Porcentagem de Pessoas com deficiências que freqüentavam escolas ou creches

O Gráfico 5 ilustra a freqüência à escola ou creche com os tipos de deficiência
e com as pessoas com nenhuma das deficiência considerando a população
residente. Das 190 milhões de pessoas residentes, apenas 27,30% (52,2 milhões)
de pessoas com nenhuma das deficiências investigadas frequentavam as escolas ou
creches com relação aos 4,44% de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência.

Frequência à escola ou creche ‐ Geral
27,38%

3,05%
0,62%

Visual

Auditiva

0,49%

Motora

0,27%

Mental ou
Intelectual

Nenhuma das
deficiências

Gráfico 11 – Porcentagem de Pessoas que frequentavam à escola ou creche

De acordo com a Cartilha do Censo 2010 a maior ocorrência de pessoas com
pelo menos uma das deficiências investigada foi a Região Nordeste com 26,63%,
seguido pela Região Norte com 23,4%, Região Sudeste com 23,03%, Região
Centro-Oeste com 22,51% e a Região Sul com 22,50%, vide Gráfico 6.

16

Distribuição por Regiões Brasileiras
26,63%

23,40%

23,03%
22,51%

Nordeste

Norte

Sudeste

Centro‐Oeste

22,50%

Sul

Gráfico 12 – Distribuição das pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas por
Região Brasileira
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3-PRÁTICAS EXITOSAS
Foram pesquisadas 10 escolas nas regiões brasileiras sul 3 escolas

,

sudeste 5 escolas , centro oeste 2.
As práticas adotadas para levantamento foram através de entrevista in loco
e por telefone, registro fotográfico seguem as escolas pesquisadas.

1‐‐SUL ‐ Escola Estadual Ensino Fundamental Gonçalves Dias
Endereço:
Rua Candiota 145.
Porto Alegre/RS. CEP 91030-020

Diretora:
Regina Centeno ferreira
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
O rio grande possui um projeto chamado PNO (programa de necessidades de obras , que atende as
escolas avaliando os projetos de reforma geral nas escolas , através deste e feito uma avaliação.
Quantidade de alunos: 600
Quantidade de alunos com deficiências: 16
05 pessoas com deficiência visual
01 pessoa com deficiência física
10 pessoas com deficiência mental/intelectual
Início das adaptações:
Ano de 2010 ainda em obras.
Adaptações existentes na escola
‐ Rampas
‐Sala de recurso com mobiliaria adaptado
‐Barras
‐Portas
Fotos:

Corredor Principal de acesso as salas de aula
Amplo e com cores em contraste de cores e
luminosidade.

Rampa de acesso ao corredor Principal do
pátio as salas , barra de apoio.
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Rampa de acesso da Entrada com corrimão e
escada com corrimão

Desnível corrigido ligado a rampa

Rampa com apoio para sala de aula com
corrimão

Sala de Recursos – Máquinas em Braile e
possibilidade de acesso a cadeira de rodas na
mesa , altura de livros facilita a pega

Sala de Recursos – Máquinas em Braile e espaço
para circulação

Sala de Recursos disposição de mobiliário
permite a circulação
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Sinalização das portas com pctograma em
relevo dirigidos as pessoas com baixa visão ,
contorno forte e bem definidos

Diferença nas tonalidades paredes e piso
facilita a circulação da pessoa com deficiencia
visual , também facilita tocar a cadeira de rodas

Desnível corrigido com marmore facilitando a
entrada de cadeira de rodas e pessoas que
utilizam auxilio como de muletas

Cozinha – mesas a com banco dobravél

Acesso plano à quadra de esportes auxilia na
circulação de pessoas com mobilidade reduzida
e cadeira de rodas
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2‐SUL‐ Escola Estadual Ensino Médio Professor Sarmento Leite
Endereço:
Rua Eugenio du Pasquier 280 , Cristo Redentor.
Porto Alegre/RS CEP : 91040‐350
Diretora:
Rosemeire Dias
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
O Rio Grande do Sul possui um projeto chamado PNO (programa de necessidades de obras) que
atende as escolas avaliando os projetos de reforma geral nas escolas , através deste e feito uma
avaliação.
Quantidade de alunos: 500
Quantidade de alunos com deficiências: 04 Alunos
01 pessoa com deficiência visual
01 pessoa com deficiência física
02 pessoas com deficiência mental/intelectual
Início das adaptações:
Ano de 2010
Adaptações existentes na escola
‐ Rampas
‐ Sala de recurso com mobiliaria adaptado
‐ Barras
‐ Portas
‐ Banheiro
‐ Acesso interno (rampas )
‐ Bebedouro
Fotos:

Rampa e corrimão em alturas adequadas e com
acabamento recurvado

Corredor largo facilitando a circulação piso sem
desenho regular e firme
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Rampa e corrimão, laterais.

Porta larga, rampa e corrimão lateral.

Desnível corrigido para facilitar circulação

Rampa e corrimão com prolongamento e
recurvado

Corredor largo facilita acesso de ate duas
cadeiras de rodas
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Bebedouro em uma altura que permite acesso
de cadeira e pessoa com baixa estatura

Rampa adaptadas para entrada a direita e
correção de desnível

Apoio na porta do baneiro abre para fora e
possui barra em altura adequada para
cadeirante e pessoa com mobilidade reduzida

Banheiro barra lateral e no fundo para apoio e
trasferencia a bacia sanitário com espaço para
adequar cadeira de rodas

Rampa entrada com rampa em piso firme

Mesa Refeitório mesa com possibilidade de
adequação a cadeira de rodas
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Mesa Laboratório em altura adequada e
cadeiras moveis a bancada fixada na parede
ajuda aumentar o espaço de circulação,
facilitando a entrada de cadeira de rodas ou
outros dispositivos auxiliares da locomoção
(muletas , maca, etc.)

3‐ Sul ‐Escola Estadual Antonio Vicente da Fontoura
Endereço:
Estrada Edgar Pires de Castro , 5580 , Chapéu do Sol.
Cachoeira do Sul/RS
Diretora:
Lúcia M
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
O Rio Grande possui um projeto chamado PNO (programa de necessidades de obras) , que atende
as escolas avaliando os projetos de reforma geral nas escolas , através deste e feito uma avaliação
Quantidade de alunos: 430
Quantidade de alunos com deficiências: 25
09 pessoas com deficiência visual
01 pessoa com deficiência física
15 pessoas com deficiência mental/intelectual
Início das adaptações:
Ano de 2006
Adaptações existentes na escola
‐ Rampas
‐ Banheiro 1
‐ Sala de recurso com mobiliaria adaptado
‐ Barras /corrimão
‐ Piso tátil
‐ Porta de entrada
Fotos:
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Piso Tátil deve ser cromo‐diferenciada com
cores , a rampa e barra de apoio e direção das
barras ajustadas para circulação de cadeira e
pessoa com mobilidade reduzida

Corrimão deve ser finalizado recurvado e 4cm
da parede

Piso Tátil de alerta indicando da calçada
finalização para entrada da escola

Piso Tátil direcional diferenciado pelo relevo e
instalado no sentido do deslocamento ate a
saída da escola

Piso Tátil direcional e acesso
plano campo de futebol e quadras esportivas
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Piso Tátil direcional entrada e saída da escola

Piso Tátil direcional sobre a calçada da escola
para rua

4‐SUDESTE EMSM‐ Escola Municipal Sérgio Miranda
Endereço:
Rua Ministro Osvaldo Aranha 345. Bairro TUPI A.
Belo Horizonte/MG. CEP 31.844.470
Diretor:
Luiz Olavo Fonseca Ferreira
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Projetos da Prefeitura
Quantidade de alunos: 1.050
Quantidade de alunos com deficiências: 05
01 pessoa com deficiência motora (uso de muletas)
04 pessoas com deficiências mental/intelectual
Início das adaptações:
Escola Nova, iniciou suas atividades em fev/2013.
Construída de acordo com as normas técnicas em vigor.
Adaptações existentes na escola
‐ Tipos de piso
‐ Sinalização de acessibilidade nos banheiros
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiros adaptados, sendo: dois com chuveiros e quatro com sem chuveiros
‐ Bebedouros
‐Rampas de acesso
‐Ginásio com acesso e parte reservada à cadeirantes
‐Refeitório com mesas e bancos
‐Entrada da escola
‐corrimão
Fotos:

26

Entrada da escola piso tatil direcional leva para
Secretaria da escola

Entrada da escola piso tatíl direcional e piso
plano firme e de cores em contraste

Rampa de acesso ao 2º andar com corrimão
recurvado no final em altura adequada e
sequenciada no trajeto de circulação

Rampa de acesso ao 2º andar finalizada com
piso tátil de alerta

Vista Frontal da Escola com rampas de
acesso e corrimão em todos os andares
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Bebedouros em dois níveis de altura com bica
do lado frontal e livre para cadeira de rodas

Refeitório com bebedouro acessível

Mesas do refeitório com bancos moveis

Acesso ao Ginásio de Esportes porta ampla
para circulação de cadeira de rodas

Acesso ao Ginásio de Esportes com rampa ,
corrimão lateral e na parede

Ginásio de Esportes espaço reservado ao
cadeirante e escadas com corrimão lateral
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Banheiros: chuveiro , barra de apoio em L
(esquerda ) e barra horizontal a direta , banco
permite trasferencia da cadeira de rodas area
lateral livre

Banheiros: chuveiro de manuseio manual

Banheiros: porta abrindo para fora bacia
sanitario com apoio de barras

Banheiros: com faixa de contraste em volta
bacia , o sanitária permeite encaixe de cadeira
de rodas , espaço a frete permite entrada de um
andador e as barras ajudam a realizar
trasferências

Pia /Lavatório permite aproximação a pessoa
com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas
,barras de apoio em volta do lavatório , faixa de
alcance em contraste , espelho em posição
vertical facilita a visualização , saboneteira
lateral e torneira acionada por sensor e
toalheiro acima da faixa de contraste
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5-SULDESTE- EMEF Ditermario Dias Santos
Endereço: Parque da Lapa
Vila Leopoldina /São Paulo CEP : 05307‐040
Diretor: Katy Mary
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Projetos da Prefeitura não especificados
Quantidade de alunos: 498
Quantidade de alunos com deficiências: 12
02 pessoas com deficiência motora mobilidade reduzida (uso de muletas)
10 pessoas com deficiência mental/intelectual
Início das adaptações: Ano 2013
Adaptações existentes na escola
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiro adaptado, um chuveiros e trocador
‐ Bebedouros
‐Rampas de acesso
‐Refeitório com mesas e bancos
‐Entrada da escola porta e rampa em construção
Fotos:

Bebedouro permite e aproximação de pessoa
com mobilidade reduzida , torneira com sensor
manual para apertar

Rampa em fase de construção ligando a 2
entrada da escola direto a secretaria , este
acesso ficara com boa circulação e permite uma
pessoa e cadeira de rodas

Sala de computação com mesas que facilita

Desnível corrigido com rampa porta com larga
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aproximação de cadeira de rodas e circulação

Banheiro com barra lateral e horizontal

Trocador no banheiro

Cozinha com bancos moveis

Área externa piso nivelado

Secretaria balcão permite aproximação frontal
em cadeira de rodas
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6-SUDESTE-EMEF Escola Municipal Orsina da Fonseca
Endereço: Rua São Francisco Xavier – Barra da Tijuca Rio de Janeiro
CEP: 20550010
Diretor: Rose Antunes
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 710
Quantidade de alunos com deficiências: 20 alunos
02 pessoas com deficiência motoras
01 pessoa com mobilidades reduzidas (uso de muletas)
03 pessoas com múltiplas deficiências
12 pessoas com deficiências intelectuais
02 pessoas com deficiência auditiva
Início das adaptações:
Ano de 2009
Adaptações existentes na escola
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiro adaptado, um chuveiros e trocador
‐barra lateral no banheiro em L
‐ Bebedouros acessível em dois níveis
‐Rampas de acesso e corrimão
‐Refeitório com mesas e bancos
‐Entrada da escola rampa

7-SUDESTE ‐ EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo
Endereço: Avenida Padre Tiago Alberione, 150
Parque dos Príncipes ‐ São Paulo CEP :
Diretor:
Luana Durcarmo Gomes
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1200
Quantidade de alunos com deficiências: 42 alunos
7 pessoas com deficiência física (cadeirante )
12 pessoas com mobilidade reduzida (uso de muletas, andado , órteses )
14 pessoas com deficiência mental/intelectual
06 pessoas com deficiência múltipla
03 pessoas com deficiência visual
Início das adaptações: Ano 2009
Adaptações existentes na escola
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiro adaptado, um chuveiros e trocador
‐ Bebedouros
‐Rampas de acesso salas andar de baixo
‐Refeitório com mesas e bancos
‐Entrada da escola
‐ Corrimão em toda área de circulação
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8‐SUDESTE Escola Municipal Mestre Paranhos
Endereço:
Rua Alcida Torres, nº 20, Conjunto Santa Maria – Regional Sul
Belo Horizonte/MG
Diretora:
Simone Mazzoli
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Prefeitura
Quantidade de alunos: 683
Quantidade de alunos com deficiências:
03 pessoas com deficiência intelectual
01 pessoa com deficiência física
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
‐ Piso tátil
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiros adaptados
‐ Rampas de acesso
‐Área de lazer com acesso plano
‐Portas largas
‐Elevações
‐Correção de desnível
‐Elevador
‐Bebedouros
Fotos:

Corredor de tentrada principal piso firme sem
Desnível

Bebedouro com acessível
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Corrimão e rampa

Piso tátil de alerta finalizando a rampa

Elevador

Acesso ao elevador

Pia /lavatório permite aproximação

Barras de apoio laterais

Piso com mini rampas

Trocador e banheiro , com barra lateral em L e
horizontal no chuveiro , no trocador barra de
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apoio horizontal

Rampa de acesso e corrimão

Pia adaptada do refeitório

Piso tatil de alerta

Rampa de entrada
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9‐CENTRO OESTE E.E.Olinda Conceição Texeira Bacha
Endereço:
Rua das Camelias 1446 ,Campo Grande Mato Grosso do Sul CEP : 79091‐020
Diretora:
Sirlei Isabel de Freitas
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 500
Quantidade de alunos com deficiências: 25 Alunos
01 pessoa com deficiência física /cadeira de rodas
02 pessoas com deficiências múltipla /cadeira de rodas
16 pessoas com deficiências intelectuais
3 pessoas com deficiência visual
2 pessoas com deficiência visual ( surdos)
Início das adaptações:
2010
Adaptações existentes na escola
‐ Tipos de piso
‐ Sinalização de acessibilidade nos banheiros
‐ Corredores com largura adequada
‐ Banheiros adaptados com chuveiros e quatro com sem chuveiros
‐ Bebedouros
‐Rampas de acesso
‐Ginásio com acesso e parte reservada à cadeirantes
‐Refeitório com mesas e bancos

10‐ CENTRO OESTE ‐Escola Estadual Joaquim Murtinho
Endereço: Avenida Afonso Pena 2455‐ Campo Grande Mato Grosso
CEP : 79005‐000
Diretor: Não informado
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Governo do estado
Quantidade de alunos: 980
Quantidade de alunos com deficiências: 36
16 pessoas com deficiência motora mobilidade reduzida (uso de muletas)
20 pessoas com deficiência mental/intelectual
Início das adaptações:Ano de 2008
Adaptações existentes na escola
‐ Corredores com largura adequada
‐ Elevador
‐ Banheiro adaptado, um chuveiros e trocador
‐ Bebedouros
‐Rampas de acesso
‐Refeitório com mesas e bancos
‐Entrada da escola
‐Quadra com espaço para cadeira de rodas
‐ Sala de Computação adaptadas (Braille )
‐ Sala de recursos multifuncionais
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4- SISTEMÁTICAS DE COLETAS, ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE
DADOS

4.1 Procedimentos Iniciais
Sugere-se um procedimento de dois módulos seqüenciais, módulo 1 e 2. O
primeiro será formado por 4 etapas conforme Fluxograma 2.

Capacitar
via
Web

Orientar
escolas

Módulo
1

Analiasar
necessidades

Fluxograma 4 – Etapas do módulo 1

A Figura 1 descreve as etapas do modulo1.
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Levantar
necessidades

Capacitar via
web

•As escolas serão capacitadas via web para um melhor entendimento
das normas vigentes relacionadas à acessibilidade

Levantar
necessidades

•As escolas preencherão um formulário eletrônico inicial para descrever
suas necessidades, tanto para recepcionar novos alunos como para
manter os atuais.

Analisar
necessidades

•De posse destes formulários eletrônicos, o orgão governamental
responsável irá classificar as necessidades. A partir desta classificação
será criado uma planejamento de orientações às escolas.

Orientar
escolas

•As escolas receberão orientações inciais para melhor entendimento de
suas necessidades.

Figura 1 – Descrição das Etapas do módulo 1

O módulo 2 é formado por cinco etapas, vide Fluxograma 3, baseado em um
questionário via web, para preenchimento das reais necessidades observadas na
estrutura física da escola após capacitação.

1‐Preencher
Questionário

5‐Atualizar
Prática Exitosa

2‐Orientar
ações

4‐Atualizar o
sistema

3‐Implantar
adaptações
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Fluxograma 5 – Etapas módulo

A Figura 2 apresenta a descrição de cada etapa do módulo 2.

Preencher
Questionário

•A escola irá preencher o questionário informando as
necessidades de adaptações que viabilize a acessibilidade das
pessoas com deficiências.

Orientar Ações

•O sistema orienta, quando possível, as ações necessárias para
a escola.
•Em casos desconhecidos o sistema direciona à uma
Orientação técnica especializada (módulo 1). Neste caso,
emite um sinal de atenção que será armazenado no sistema
para controle futuro pelo agente orientador.

Implantar
adaptações

•Escola implanta adaptações

Atualizar sistema

•Depois de implantadas as adaptações necessárias, a
escola preencherá o questionário com os resultados

Atualizar Prática
Exitosa

•Sistema atualiza implantação como prática exitosa que
servirá de orientação para outras escolas

Figura 2 – Descrição breve de cada etapa do Procedimento inicial

4.2 Questionário
O questionário inicial será baseado no Manual de Acessibilidade Espacial
para Escola: um direito à escola acessível do Ministério da Educação, lançado em
2009.
A escola irá preencher apenas os itens considerados básicos, pelo órgão
governamental responsável, e os de suas necessidades. O Fluxograma 3 ilustra o
procedimento de preenchimento do questionário. O usuário inicialmente escolherá o
ambiente da escola: corredores, escadas, rampas, salas de aulas etc. Uma tela com
um questionário, vide Figura 2, dará ao usuário a opção de escolha de quais itens a
escola necessita de adaptação a partir de duas respostas: Sim ou Não. Caso o item
não se aplique, o usuário deverá escolher a opção NSA (Não se aplica), assim, o
sistema desconsiderará este item. A todo o momento, o usuário poderá consultar as
normas vigentes de cada item, escolhendo a opção “Visualizar as normas”.
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Legislação
Norma/
Decreto

Seção/
artigo

Respostas
Itens a conferir

Sim

A carteira, em termos de largura, altura e
formato, permite a aproximação e uso dos
alunos em cadeira de rodas?

Não

NSA

Visualizar as
normas

X

Figura 3 – Modelo de Questionário Fonte (Manual De Acessibilidade Espacial Para Escola: Um Direito À Escola Acessível Do
Ministério Da Educação)

A escolha da opção “Sim” finalizará o preenchimento do questionário visto
que o item está de acordo com as normas.
Após a marcação da resposta “Não” o sistema irá informar para o usuário os
tipos mais comuns de problemas enfrentados pelo quesito e as práticas exitosas
executadas por outras escolas, para uma orientação. O sistema perguntará ao
usuário se a orientação resolveu o seu problema.
Caso tenha resolvido, o usuário terá um prazo para a implantação das
adaptações. Após o prazo o usuário preencherá o sistema informando:
a) Foto inicial
b) Descrição da adaptação
c) Foto da estrutura adaptada
d) Observações que julgar necessário
Caso não tenha resolvido, o sistema enviará uma mensagem para a
coordenação responsável para uma melhor orientação à escola.
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Fluxograma 6 – Procedimento de Preenchimento do Questionário
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4.3 Procedimentos para registro e controle
Por meio do sistema atualizado será mais fácil elaborar estratégias de
coordenação e normatização dos processos de identificação, seleção e divulgação
das práticas bem sucedidas e melhorar os Critérios utilizados para a seleção das
práticas exitosas.
Neste sentido, será necessária a existência de agente orientador, que em
uma visita in loco, através do uso do dispositivo móvel (tipo tablet), irá confirmar as
adaptações registradas e levantar outras necessidades.
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INTRODUÇÃO
A inclusão passou a ser amplamente difundida principalmente depois da
Declaração de Salamanca de 1994 (BRASIL, 1997), que incentiva e valoriza o
convívio comum entre a diversidade de pessoas: “A ideia de inclusão se fundamenta
numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade, na vida em sociedade.”
(ARANHA, 2000, p.2)
O convívio entre pessoas, com deficiência ou não, em diferentes contextos,
inclusive no educacional, pode ser considerado, também, em termos de espaços
físicos e sociais. No contexto escolar, todo aluno deve ter garantida a possibilidade
de acesso, de forma segura e independente, aos espaços escolares. O Artigo 24 da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) ratifica isto quando afirma que
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas
com deficiência à educação. Para efetivar esse direito
sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o
aprendizado ao longo de toda a vida... (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)

O ambiente físico deve atender às necessidades de todos, independente dos
aspectos funcionais do corpo, e para isso fundamenta-se na NBR 9050 (ABNT,
2004) que traz as condições de como realizar a acessibilidade.
O Artigo 9 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) trata da acessibilidade
determina que
A fim de possibilitar às pessoas com deficiência
viver de forma independente e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os
Estados Partes tomarão as medidas apropriadas
para assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos
sistemas e tecnologias da informação e
comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público,
tanto na zona urbana como na rural. (MORENO
CAIADO, 2009, Pg 21)
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A acessibilidade é condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Todas as
pessoas devem ter seu direito ao acesso assegurado, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas. A acessibilidade deve estar presente nos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços
e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na
rural.
As medidas de implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística
incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras nos edifícios,
rodovias, meios de transporte, inclusive nas escolas, residências, instalações
médicas e locais de trabalho, entre outros. Também se pode dizer que
acessibilidade significa mais do que atingir um lugar desejado e a garantia de uma
autonomia de ir e vir, permitindo ao usuário compreender sua função e sua
organização, mas também participar das atividades com segurança, conforto e
independência.
Atrelado ao conceito de acessibilidade e de inclusão está o conceito de
Desenho Universal. Conforme Matos (2007, p. 223) esse conceito “[...] baseia-se no
respeito à diversidade humana e na inclusão de todas as pessoas nas mais diversas
atividades, independentemente de suas idades ou habilidades.”
O Desenho Universal é capaz de transformar e democratizar a vida das
pessoas através da possibilidade de se ter um produto, uma estrutura urbana,
prédios, casas e escolas que atenda as diversas faixas etárias e pessoas com
mobilidade reduzida, deficiente ou não.
Essa é uma tendência mundial, o Desenho Universal busca pensar em todo
usuário, planejando os espaços de forma mais abrangente e explorando na
arquitetura sua vocação como veículo de integração social.
No ambiente escolar, em especial, um meio físico acessível pode ser
extremamente libertador e pode transformar a possibilidade de integração entre as
crianças e o seu desempenho. Os ambientes inacessíveis são fator preponderante
na dificuldade de inclusão, na escola, para as pessoas com deficiência e podem
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determinar que alguns sejam excluídos, também, do mercado de trabalho. O meio
pode reforçar uma deficiência ao valorizar um impedimento, ou torná-la sem
importância naquele contexto. Pode tornar-nos mais eficientes, hábeis ou
independentes.
Na última década, com a reformulação de condutas nos meios de educação
modernos, incorporou-se o conceito de Educação Inclusiva, que trouxe, para as
salas de aula do ensino regular, muitas das crianças anteriormente educadas em
escolas especiais, devido a deficiências físicas e sensoriais das mais diversas. A
conjunção dos conceitos atuais de Educação Inclusiva e Desenho Universal, nos
leva a rever com premência a escola de hoje, não apenas como instituição de
ensino, mas como espaço arquitetônico que a contém.
As escolas passaram então, a receber um contingente de alunos que
apresentam diferentes formas para caminhar, deslocar-se, escrever, brincar. E se
espera das instituições, que seus professores, seu espaço, seu mobiliário, estejam
adequados a recebê-los. No entanto, não é essa a realidade que encontram, por
exemplo, crianças que apresentam algum comprometimento motor ou que chegam
em seu primeiro dia de aula em cadeiras de rodas.
Ao se receber os alunos com barreiras, que impedem o simples acesso à sala
de aula, ao computador, ou a ida ao banheiro com autonomia, está se instaurado um
poderoso fator de exclusão social e não haverá inclusão de fato, baseada
unicamente na dedicação e boa vontade dos professores e funcionários, que se
desdobram para que ela aconteça. É preciso que a infraestrutura da escola seja
coerente com os princípios de inclusão, e espelhe o respeito a estes alunos, através
do cuidado com instalações aptas a recebê-los sem restrições, em um meioambiente atento às suas diferenças.
Contudo, de acordo com Audi (2004), várias edificações já foram construídas
sem a preocupação de incorporar os conceitos de inclusão, acessibilidade e
desenho universal. Por esse motivo, devem esses espaços ser adaptados e
reformados com o intuito de torná-los cada vez mais utilizáveis por todos, inclusive, e
não somente, por quem apresenta alguma deficiência.
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O ser humano “normal” é precisamente o ser humano “diverso”, e é isso que
enriquece o indivíduo como espécie. Portanto, a normalidade é que os usuários
sejam muito diferentes e que deem usos distintos aos previstos em projetos.
O conceito e a aplicação do Desenho Universal nos espaços edificados são,
hoje, requisitos fundamentais para a vivência de uma pessoa em um ambiente, seja
este na esfera pública ou privada. Melhorar a qualidade de deslocamento das
pessoas e ampliar o potencial de inclusão social é dever e desafio para qualquer
órgão público ou privado. Fazer com que o Desenho Universal e os projetos arquitetônicos livres de barreiras sejam realidade.
O Desenho Universal é o caminho para uma sociedade mais humana e
cidadã. A utilização dos conceitos preconizados pelo Desenho Universal conseguirá
que todos os cidadãos possam ter acesso aos bens e serviços que a cidade oferece.
(CARLETTO; CAMBIAGHI, 2013, p. 8).
O Desenho Universal tem como objetivo definir projetos de produtos e
ambientes que contemplem toda a diversidade humana: desde crianças, adultos
altos e baixos, anões, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
São pressupostos do conceito de Desenho Universal:
1 - Uso equiparável (Igualitário) – São espaços, objetos e produtos que
podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os
ambientes iguais para todos.
Ex.: portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das
mãos de usuários de alturas variadas.
2 - Uso flexível (Adaptável) – Desenho de produtos ou espaços que
atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo
adaptáveis para qualquer uso.
Ex.: computador com teclado e mouse ou com programa do tipo “Dosvox”;
tesoura que se adapta a destros e canhotos.
3 - Uso simples e intuitivo (Óbvio) – De fácil entendimento para que uma
pessoa possa compreender, independentemente de sua experiência, conhecimento,
habilidades de linguagem, ou nível de concentração.
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Ex.: pictograma para sanitário feminino e para pessoas com deficiência;
pictograma para sanitário masculino e para pessoas com deficiência.
4 - Informação de fácil percepção (Conhecido) – Quando a informação
necessária é transmitida de forma a atender às necessidades do receptador, seja ela
uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou audição.
Ex.: utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras
em relevo, Braille e sinalização auditiva.
5 - Tolerante ao erro (Seguro) – Previsto para minimizar os riscos e
possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais.
Ex.: elevadores com sensores em diversas alturas que permitam às pessoas
entrarem sem riscos de a porta ser fechada no meio do procedimento; escadas e
rampas com corrimão.
6 - Baixo esforço físico (Sem esforço) – Para ser usado eficientemente,
com conforto e com o mínimo de fadiga.
Ex.: torneiras com sensor ou do tipo alavanca, que minimizam o esforço e a
torção das mãos para acioná-las.
7 - Dimensão e espaço para aproximação e uso (Abrangente) –
Estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a
manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões,
etc.), da postura ou mobilidade do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com
carrinhos de bebê, bengalas etc.).
Ex.: poltronas para obesos em cinemas e teatros; banheiros com dimensões
adequadas para pessoas em cadeira de rodas ou as que estão com bebês em seus
carrinhos.
A transformação das escolas, com a eliminação das barreiras físicas, é um
dos objetivos a serem alcançados com a produção de um instrumento de orientação
às escolas.
A avaliação é um elemento importante no campo da acessibilidade, uma vez
que possibilita ao profissional da educação realizar um planejamento do ambiente
escolar para identificar quais são as barreiras arquitetônicas que interferem na
execução das atividades educacionais. A equipe escolar poderá sanar as
dificuldades para a adaptação dos espaços com avaliação e planejamento, uma vez
que ela poderá, estrategicamente, adequar a utilização desses espaços e também
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ter ideias a partir das experiências exitosas. No entanto, para que esse processo
seja realizado, é necessário que os profissionais da educação tenham conhecimento
sobre essa área e suas respectivas implicações, bem como dar continuidade ao
programa de acessibilidade.
Corrêa e Manzini (2010) afirmam que as escolas por eles analisadas em seus
estudos apresentavam certas características de acessibilidade física para receber
alunos que utilizavam cadeira de rodas, tais como: corredores amplos, portões e
portas adequadas. No entanto, alguns espaços e objetos ainda necessitavam de
melhor projeção para atender às diferentes características e necessidades de todos
os alunos, exemplificando, banheiros e bebedouros adaptados, remoção de
degraus, cuidado com pisos lisos, dentre outros.

1.1 Objetivos
1 - Formular e aplicar instrumentos de monitoramento do processo de
implantação das sistemáticas de coletas de dados, informações e práticas de
sucesso.
2 - Desenvolver estudos para definir e formular critérios seletivos de práticas
bem sucedidas, construídas nos estados e nos municípios brasileiros.
3 - Definir e organizar sistemática para coordenação e normatização dos
processos de identificação, seleção e divulgação das práticas bem sucedidas.

1.2 Atividades para a Elaboração do Produto 1 Perfil 2
Atividade 1.1. Definir critérios para a identificação de experiências exitosas na
aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no contexto da
educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
Atividade 1.2. Elaborar e aplicar instrumento para a seleção de experiências
exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
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Atividade 1.3. Sistematizar, analisar e apresentar até 20 experiências exitosas
na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050, no ambiente escolar, no
contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste).

1.3 Produto Final
O produto final desta consultoria especializada será um documento técnico
contendo proposta de instrumentos, critérios e estratégias para a identificação de
experiências exitosas na aplicação da Norma Brasileira que trata da Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos- NBR 9050, no ambiente
escolar, no contexto da educação básica, nas regiões. (Norte, Nordeste)
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CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
2.1 Bases Legais
Quando se deseja promover a participação das pessoas com deficiência na
sociedade, a acessibilidade é um fator decisivo. Ela deve ser entendida de forma
ampla e abrangente quanto aos seus recursos e fundamentos.
A Lei nº 7405, de 12 de novembro 1985, torna obrigatória a colocação do
"Símbolo Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que permitam sua
utilização.
A Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e
critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulariza os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências:
O Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta as Leis nº
10.048/200 e 10.098/2000, dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para
promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência.
A Norma Técnica NBR 9050/2004 trata da Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos
urbanos.
O Decreto Legislativo 186/2008 ratifica o texto da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

2.2 Deficiências: Definições e Caracterizações
Schwars e Haber (2009) cita a inadequação nas denominações utilizadas ao
se referir às pessoas com alguma limitação física, mental ou sensorial. Expressões
como “Pessoa portadora de deficiência”, “Pessoa com necessidades especiais” ou
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termos pejorativos inválidos, incapazes, excepcionais e deficientes devem ser
substituídas por “Pessoas com deficiências” conforme a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A expressão “Pessoa portadora de deficiência” foi introduzida pela
Constituição Federal de 1988. A seguir, uma breve descrição das definições e
caracterização dos termos utilizados no Brasil reacionados à deficiência.
O Decreto 3.298/99, em seu Artigo 3º define deficiência, deficiência
permanente e incapacidade como:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de
que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou
transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de
função ou atividade a ser exercida.
A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu Artigo 2º define que se
uma pessoa tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo,
então esta pessoa é portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Para o Decreto 5.296/2004 em seu Artigo 5º, a caracterização de pessoa
portadora de deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o
desempenho de atividade, se enquadrando nas categorias de deficiências: física,
auditiva, visual, mental e múltipla.
Uma pessoa será considerada portadora de deficiência física se apresentar
alguma alteração, de um ou mais segmentos de seu corpo, com o comprometimento
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
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nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, com exceção das
deformidades estéticas e as que não comprometem o desempenho das funções.
Deficiente visual será a pessoa que tiver perda de uma determinada acuidade
visual em ambos os olhos. Havendo perda bilateral, parcial ou total auditiva será
considerada

deficiência

auditiva.

A

deficiência

mental

se

caracteriza

pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E a
associação de duas ou mais deficiências caracteriza deficiência múltipla.
Em 25 de agosto de 2009, o Decreto 6.949 Promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, e em seu Artigo 1º
define que
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas.

2.3 Acessibilidade
No Artigo 2º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, acessibilidade foi
definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
O Decreto Federal nº 5.296/2004, define no artigo 2º que
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance
para utilização com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida.
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Este decreto federal também define barreira como, qualquer entrave ou
obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação
com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à
informação, classificadas em:
- Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso
público;
- Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações
de uso público e coletivo; e, no entorno e nas áreas internas de uso comum nas
edificações de uso privado multifamiliar;
- Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes;
- Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por
intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de
massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.
A Norma Brasileira NBR 9050/2004 caracteriza acessibilidade como a
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização,
com segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamentos
urbanos.

2.4 Contexto Atual
O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
realizado em 2010 e divulgados no Diário Oficial da União em 04.11.2010, apresenta
a realidade das pessoas com deficiências no Brasil.
Os dados coletados revelam que cerca de 45,6 milhões, ou seja, 23,9% da
população total do Brasil têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora e
mental ou intelectual, sendo 25,8 milhões de mulheres e 19,8 milhões de homens
(Gráfico 1), dos quais 34,5 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e 7,1
milhões em áreas rurais.
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Pessoas com deficiência
Mulheres/Homens
19,8
milhões

25,8
milhões

Mulheres
Homens
Gráfico 7 – Distribuição Pessoas com deficiência Mulheres e Homens

A deficiência de maior ocorrência foi a visual com 18,6% (35,7 milhões) e a de
menor foi a Mental ou Intelectual
Inte ctual com 1,4%, em relação ao total da população
residente no Brasil, conforme
orme Gráfico 2.

Distribuição por Tipos de Deficiência (%)

18,6%

7,0%

5,1%

1,4%

Visual

Auditiva

Motora

Mental ou
Intelectual

Gráfico 8 – Distribuição por tipos de deficiências (Fonte Censo 2010 – IBGE)
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Observando pelos grupos de idades, no âmbito da população residente, os
grupos de faixa de 45 a 49 anos e de 50 a 54 anos, possuem as
a maiores
ocorrências com 2,5% e 2,47% respectivamente. O grupo de 0 a 4 anos é o de
menor ocorrência, com 385,3 mil pessoas (0,2%). Dos 45,6 milhões de pessoas com
deficiência,, 7,59% (3,5 milhões) têm de 0 a 14 anos;
anos 71,5% (32,6 milhões) têm de 15
a 64 anos
os e 20,91% (9,5 milhões) têm de 65 anos ou mais, vide Gráfico 3.

Distribuição por Faixa de Idades
71,50%

20,91%
7,59%

0 a 14 anos

15 a 64 anos

65 anos ou mais

Gráfico 9 – Distribuição por faixas de idades

A relação entre os tipos
ipos de deficiências e frequência à escola ou creche
mostra que 16,1% (7,3 milhões) de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência
frequentavam escola ou creche, considerando os 45,6 milhões de pessoas. A maior
ocorrência de pessoas que frequentavam
frequentavam escola ou creche foi daquelas com
deficiência visual, 12,8%,
12,8% e as pessoas com deficiência mental ou
o intelectual foram
as que menos frequentavam escolas ou creches, conforme ilustra o Gráfico 4.
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Tipos de deficiências e frequência à
escolas ou creches
12,8%

2,6%

Visual

2,0%

Auditiva

Motora

1,1%

Mental ou
Intelectual

Gráfico 10 – Porcentagem de Pessoas com deficiências que frequentavam escolas ou creches

O Gráfico 5 relaciona pessoas com os tipos de deficiências mencionados e
pessoas com nenhuma das deficiência,
deficiência considerando a população total. Dos 190
milhões de pessoas residentes, apenas 27,30% (52,2 milhões) de pessoas com
nenhuma das deficiências investigadas frequentavam as escolas ou creches;
creches em
contrapartida, 4,44% de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência
frequentavam escolas ou creches.
creches

Frequência à escola ou creche - Geral
27,38%

3,05%
0,62%

Visual

Auditiva

0,27%

0,49%

Motora

Mental ou
Intelectual

Nenhuma das
deficiências

Gráfico 11 – Porcentagem de Pessoas que frequentavam escolas
escola ou creches
creche
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De acordo com a Cartilha do Censo 2010 a maior ocorrência de pessoas com
pelo menos uma das deficiências investigadas
investigada foi na
a Região Nordeste,
Nordeste com 26,63%;
seguida pela Região Norte,
Norte com 23,4%; Região Sudeste, com 23,03%;
23,03% Região
Centro-Oeste, com 22,51% e a Região Sul,
Sul com 22,50%, conforme
conform Gráfico 6.

Distribuição por Regiões Brasileiras
26,63%

23,40%

23,03%
22,51%

Nordeste

Norte

Sudeste

Centro-Oeste

22,50%

Sul

Gráfico 12 – Distribuição das pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas por
Região Brasileira
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PRÁTICAS EXITOSAS
Foram pesquisadas 10 escolas nas regiões Norte e Nordeste. A seguir há
um resumo das práticas adotadas pelas escolas pesquisadas.

3.1 Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti
Endereço:
Rodovia PE 90, S/N, Km 24, Coqueiros.
Limoeiro/PE.
Diretora:
Karina Falcão de A. Malta
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
- Piso plano com diferença de cores
- Rampas de acesso com corrimão
- Chuveiro
- Acesso plano ao ginásio de esportes
- Laboratório com bancadas adaptadas
- Escadas com corrimãos
- Banheiros
Fotos:

Foto 1 - Piso plano com diferença de cores

Foto 2 - Piso plano e rampa de acesso com
corrimão
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Foto 3 – Chuveiro com apoios

Foto 4 - Acesso plano ao ginásio de esportes

Foto 5 - Bancada laboratório rebaixada

Foto 6 - Rampa de acesso com corrimão

Foto 7 - Corrimão nas escadas e acesso plano

Foto 8 – Banheiro com apoios e portão larga
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3.2 Escola Técnica Estadual Antônio Dourado Cavalcanti
Endereço:
Loteamento Frei Damião, s/n.
Lajedo/PE
Diretora:
Fabiana Ferreira da Silva
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
02 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
- Piso plano com diferença de cores
- Rampas de acesso com corrimão
- Acesso plano ao ginásio de esportes
- Escadas com corrimãos
- Banheiros
- Palco de apresentações com rampa
- Sinalização de acessibilidade
Fotos:

Foto 1 - Piso plano com diferença de cores

Foto 2 – Rampa com piso tátil

Foto 3 - Corrimão nas escadas

Foto 4 - Palco de apresentações externo com
rampa
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Foto 5 - Palco de apresentações externo com
rampa

Foto 6 - Acesso plano ao ginásio de esportes
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3.3 Escola Vidal de Negreiros
Endereço:
Rua Bezerra da Palma, S/N – Afogados.
Recife – PE
Diretora:
Adjane Maria Souza de Freitas
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
60 alunos
Início das adaptações:
As adaptações na escola foram realizadas em 2010 pela gestora Adjane, que estava na direção da
escola na época
Adaptações existentes na escola
- Rampas no auditório, no acesso ao refeitório e no estacionamento
- Lâmpadas vermelhas para as pessoas surdas quanto ao toque da campainha nos seguintes locais:
corredores, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala do Atendimento Educacional
Especializado, sala de vídeo, auditório, refeitório e biblioteca
- Banheiros masculino e feminino acessíveis
- Mesas acessíveis
- Piso antiderrapante no auditório e na sala de vídeo
- Bebedouro acessível
- Alargamento das portas na sala de vídeo e na biblioteca
- Quadra esportiva acessível, com espaço para cadeirante na arquibancada
Fotos: -

Foto 1 – Entrada da escola com rampa e portão largo
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3.4 EEFM José Bezerra de Menezes
Endereço:
Rua Anário Braga 200 .
Antônio de Bezerra/CE
Diretora:
Norma Suely De Carvalho Almeida
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
SRM – LEITOR DO ANO
Quantidade de alunos: 1.227
Quantidade de alunos com deficiências: 06
05 Dislexia
01 Baixa Visão
Início das adaptações:
2012
Adaptações Existentes Na Escola
- Tipos De Piso Industrial
- Largura Dos Corredores
- Desnível com Mini Rampas
- Banheiro
- Bebedouro
- Escola É 100% Horizontal
- Área de Lazer
- Entrada da Escola
- Mobiliário/Disposição da Sala ,Cozinha ,Biblioteca e SRM
- Utilização De Tecnologias sala de SRM
Fotos:
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3.5 Escola Ginásio Pernambucano
Endereço:
R. da Aurora, 703 - Boa Vista.
Recife – PE
Diretora:
Neuza Maria Pontes de Mendonça
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
01 aluno
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
- Rampa
- Laboratório de ciências com mesa acessível
- Área de lazer acessível
Fotos:

Foto 1 - Bancada do laboratório rebaixada

Foto 2 - Rampa de acesso à área de lazer

Foto 3 - Entrada da escola com rampa e porta
larga

Foto 4 – Rampa de acesso e corredores largos
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3.6 Escola Zacarias Tavares
Endereço:
Rocha Pombo, s/n, Bairro do Salgado.
Caruaru – PE
Diretora:
Mônica Mendes Felix
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 751.042 alunos no estado de Pernambuco
Quantidade de alunos com deficiências:
02 alunos
Início das adaptações:
Não informado
Adaptações existentes na escola
- Rampas na entrada da escola, salas de aula e garagem
- Corrimão na entrada da escola
- Alargamento de portas
- Cadeira-de-rodas
- Bebedouro acessível
Fotos:
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3.7 Escola José Otino de Freitas
Endereço:
Rua Cassiterita, 4608 - Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto
Porto Velho – RO
Diretora:
Eliete Nascimento Barbosa
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Projeto Federal
Quantidade de alunos: 1.300
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
2009
Adaptações existentes na escola
- Piso tátil
- Corredores e portas com largura adequada
- Banheiros adaptados, sendo: dois com chuveiros e quatro com sem chuveiros
- Bebedouros
- Rampas de acesso
- Entrada da escola
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola com portão largo e
guia rebaixada

Foto 2 – Entrada da escola com piso tátil

Foto 3 – Calçada de acesso à escola rebaixada
com piso tátil

Foto 4 – Calçada de acesso à escola rebaixada
com piso tátil
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Foto 5 – Pátio da escola plano com piso tátil

Foto 6 – Acesso plano às salas de aulas com piso
tátil

Foto 7 – Sala de aula com porta larga e piso tátil

Foto 8 – Sala de aula com porta larga e piso tátil

Foto 9 – Porta do refeitório larga com piso tátil

Foto 10 – Porta do refeitório larga com piso tátil
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Foto 11 – Porta do banheiro feminino larga com
piso tátil

Foto 12 – Porta do banheiro masculino larga
com piso tátil

Foto 13 – Rampa de acesso

Foto 14 – Bebedouro rebaixado

Foto 15 – Quadra de esportes com rampa

Foto 16 –Entrada da quadra de esportes plano,
com portão largo e piso tátil
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3.8 Escola Estadual de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek
Endereço:
Porto Velho – RO
Diretor:
Andrelino Moraes de Souza
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.652
Quantidade de alunos com deficiências: 02
2 deficiência física
Início das adaptações:
2010
Adaptações existentes na escola
- Piso tátil
- Corredores com largura adequada
- Banheiros adaptados
- Rampas de acesso
- Entrada da escola
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola sinalizada

Foto 2 – Faixa de pedestre e calçada rebaixada
na frente da entrada da escola

Foto 3 – Piso tátil com caminhos largos e
cobertos

Foto 4 – Piso tátil em caminhos descobertos
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Foto 5 – Mini rampa com apoio e piso tátil

Foto 6 – Mini rampa com apoio e piso tátil

Foto 7 –Pátio plano com piso tátil

Foto 8 – Acesso às salas de aula com corredores
largos e piso tátil

Foto 9 – Acesso às salas de aula com corredores
largos, piso tátil e rampa

Foto 10 – Acesso às salas de aula com
corredores largos, piso tátil e rampa
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Foto 11 – Sala de aula com porta larga e piso
tátil

Foto 12 – Refeitório com porta larga e piso tátil

Foto 13 – Banheiro com mini rampa, piso tátil e
apoios nas paredes
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3.9 Escola Marcos Freire
Endereço:
Rua Rio Lage, 11927 - Bairro: Ronaldo Aragão
Porto Velho – RO
Diretora:
Maria José Rodrigues de Lima
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.050
Quantidade de alunos com deficiências:
02 Deficiência física
01 Deficiência auditiva
Início das adaptações:
2012
Adaptações existentes na escola
- Banheiros adaptados
- Rampas de acesso
Fotos:

Foto 1 – Frente da escola com portão largo

Foto 2 – Telefone rebaixado

Foto 3 – Mini rampa

Foto 4 – Banheiro com porta larga
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Foto 5 – Banheiro com porta larga

Foto 6 – Vaso sanitário com apoio
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3.10 Escola Marcelo Candia subsede 1
Endereço:
Rua Petrolina, N.º 10.804 no bairro Marcos Freire
Porto Velho – RO
Diretora:
Irmã Marta Ross Melo
Projetos que auxiliaram nas reformas de infraestrutura:
Não informado
Quantidade de alunos: 1.578
Quantidade de alunos com deficiências:
0 alunos
Início das adaptações:
2012
Adaptações existentes na escola
- Escola construída sem degraus
- Corredores com largura adequada
- Banheiros adaptados
- Rampas de acesso
- Ginásio com acesso
- Refeitório com mesas e bancos
- Entrada da escola
- Salas de recursos
Fotos:

Foto 1 – Entrada da escola com mini rampa e
portão largo

Foto 2 – Salas de aulas com corredores planos

Foto 3 – Salas de aulas com corredores planos

Foto 4 – Porta larga com correção de desnível
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Foto 5 – Mesa do computador adaptada

Foto 6 – Bebedouro rebaixado

Foto 7 – Vaso sanitário com apoio

Foto 8 – Porta do banheiro larga

Foto 9 – Portas e corredores largos

Foto 10 – Corredor largo
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SISTEMÁTICAS DE COLETAS, ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE DADOS
4.1 Procedimento Inicial
Sugere-se um procedimento de sete etapas, Figura 1,
1 baseado em um
questionário via web, para levantamento das necessidades obsevadas na estrutura
física da escola.
1-Caddastrar
escola

7-Atualizar
Atualizar
Prática Exitosa

2-Validar/Orientar

6-Atualizar
Atualizar o
sistema

3-Preencher
Preencher
Questionário

5-Implantar
adaptações

4-Orientar
ações

Figura 1 – Procedimento Inicial

A Figura 2 apresenta a descrição de cada etapa.
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Cadastrar Escola

•A
A escola preencherá um formulário eletrônico com suas necessidades
e/ou apdaptações feitas.

Validar/Orientar

•O
O órgão governamental responsável irá validar as práticas exitosas e as
necessidades, elaborando uma estratégia de orientações às escolas.

Preencher
Questionário

•A
A escola irá preencher o questionário para identificar os tipos de
adaptações necessárias, que viabilizem o acesso e/ou permanência das
pessoas com deficiências.

Orientar Ações

•O
O sistema orienta, quando possível, as ações necessárias para a escola.
•Em
Em casos desconhecidos, o sistema sugere a busca de orientação
técnica especializada.

Implantar
adaptações

•A Escola implanta as adaptações.

Atualizar sistema

•Depois
Depois de implantadas as adaptações necessárias, a escola
preencherá o questionário com os resultados.

Atualizar Prática
Exitosa

•O
O sistema atualiza a implantação como prática exitosa que
servirá de orientação para outras escolas.

Figura 2 – Descrição breve de cada etapa
eta do procedimento inicial

A Orientação Técnica Especializada poderá ser uma central
ral com profissionais
qualificados para tirar duvidas sobre acessibilidade
acessibilidade e ajudar no planejamento das
estratégias das
as escolas.
escolas Esta central fornecerá orientação técnica,
técnica bem como
informações provenientes de banco de dados próprio, sobre produtos para garantir a
acessibilidade, como por exemplo,
exemplo modelos de vaso sanitário,, pisos, barras, etc.

4.2 Questionário
Ao analisar as adaptações feitas pelas escolas pesquisadas, observa-se
observa
que
existem adaptações que possuem uma frequência maior de ocorrência, tais como:
c
rampas pequenas, bebedouros,
bebedouros, banheiros e mesas acessíveis / adaptados,
adaptados corrimão
nas escadas, correção de nível, cores variadas entre paredes e piso, bem como piso
tátil. Estas adaptações podem ser classificadas como básicas,
básicas com o intuito de
facilitar o monitoramento do processo.
O questionário inicial será baseado no Manual de Acessibilidade Espacial
para Escola:: um direito à escola acessível do Ministério da Educação, lançado em
2009.
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A escola irá preencher apenas os itens considerados básicos de acordo com
suas necessidades. A Figura 3 ilustra o procedimento de preenchimento do
questionário.

Figura 3 – Procedimento de Preenchimento do Questionário
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O usuário inicialmente escolherá o ambiente da escola: corredores, escadas,
rampas, salas de aulas etc. Uma tela com um questionário, apresentada na Figura 4,
dará ao usuário (escola) a opção para escolher os itens que necessitam de
adaptação a partir de duas respostas: Sim ou Não. Caso o item não se aplique, o
usuário deverá escolher a opção NSA (Não se aplica), assim, o sistema
desconsiderará este item. A todo o momento, o usuário poderá consultar as normas
vigentes de cada item, escolhendo a opção “Visualizar as normas”.

Legislação
Norma/
Decreto

Seção/
artigo

Itens a conferir

Respostas
Sim

A carteira, em termos de largura, altura e
formato, permite a aproximação e uso dos
alunos em cadeira de rodas?

Não

NSA

Visualizar as
normas

X

Figura 4 – Modelo de Questionário Fonte (Manual De Acessibilidade Espacial Para Escola: Um Direito À Escola Acessível Do
Ministério Da Educação)

A escolha da opção “Sim” finalizará o preenchimento do referido item do
questionário, visto que está de acordo com as normas.
Após a marcação da resposta “Não” o sistema irá informar para o usuário os
tipos mais comuns de problemas enfrentados pelo quesito e as práticas exitosas
executadas por outras escolas, para uma orientação. O sistema perguntará ao
usuário se a orientação resolveu o seu problema.
Caso tenha resolvido, o usuário terá um prazo para a implantação das
adaptações. Após o prazo o usuário preencherá o sistema informando:
a) Foto inicial
b) Descrição da adaptação
c) Foto da estrutura adaptada
d) Observações que julgar necessário
Caso não tenha resolvido, o sistema enviará uma mensagem para a
coordenação responsável para uma melhor orientação à escola.
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4.3 Procedimentos para validação e controle
Por meio do sistema atualizado será mais fácil elaborar estratégias de
coordenação e normatização dos processos de identificação, seleção e divulgação
das práticas bem sucedidas e melhorar os critérios utilizados para a seleção das
práticas exitosas.
Nesse sentido, será necessária a existência de um agente orientador, que em
uma visita in loco, através do uso do dispositivo móvel (tipo tablet), irá confirmar as
adaptações registradas e levantar outras necessidades.
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