PROGRAMAÇÃO
GERAL
Universidade Federal do Oeste do Pará
DILMA ROUSSEFF
Presidenta da República
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro da Educação

Dia: 14/11/2013 - quinta-feira

DE
8h às 8h30 - CREDENCIAMENTO

JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA AQUINO
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
MARCOS XIMENES PONTE
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica
ALCIONE LIMA DE FREITAS
Pró-Reitora de Planejamento Institucional em exercício
JEFFERSON WAGNER E SILVA GALVÃO
Pró-Reitor de Administração

ACESSIBILIDADE

DA

JOSÉ SEIXAS LOURENÇO
Reitor Pro Tempore da UFOPA
CLODOALDO ALCINO ANDRADE DOS SANTOS
Vice-Reitor

SEMINÁRIO

8h30 às 9h - CERIMÔNIA DE ABERTURA

UFOPA

9h10 às 10h - PAINEL INTEGRADO: ‘‘Acessibilidade na
UFOPA: avanços e desafios na efetivação do acesso e
permanência na educação superior’’.
Responsáveis: GT Pró-Acessibilidade
10h às 10h15 - COFFE BREAK

JOÃO ROBERTO PINTO FEITOSA
Pró-Reitor da Comunidade, Cultura e Extensão
LUÍS ALÍPIO GOMES
Coordenador do GT Pró-Acessibilidade
(Portaria nº 1.293, de 23 de agosto de 2013)
Diagramação e Elaboração
Eloane Lima Feitosa

10h15 às 11h - PALESTRA: ‘‘O direito da pessoa com
deficiência à educação: avanços e desafios na efetivação do
acesso e permanência na educação superior’’.
Responsáveis: Martinha Clarete Dutra dos Santos
(SECADI/MEC).

14 de Novembro de
REALIZAÇÃO
GT PRÓ-ACESSIBILIDADE

11h às 12h - DEBATE
12h às 14h - INTERVALO PARA O ALMOÇO

VAGAS
LIMITADAS

14h às 15h - PALESTRA - ‘‘Universidade acessível à todos’’.
Responsáveis: Prof. Dr. Evandro Guimarães (UFMA).

15h às 16h - DEBATE

UFOPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

16h - ENCERRAMENTO

LOCAL da realização do Evento
Auditório I do
CAMPUS TAPAJÓS
Av. Vera Paz, s/n - Salé

2013
INSCRIÇÕES
até o dia
08/11/2013 no
ICED/GEPES - Sala
46 do Campus Rondom
Diretoria de Ensino
PROEN
Sala 411 - 4º andar do
Campus Amazônia

Contato:
Fone: (93) 2101-6519/6522
Email: de.proen@ufopa.edu.br

DATA ......................./...................../......................
INSCRIÇÃO REALIZADA POR: ...........................................................................................................................

QUAL ? ..........................................................................................................................................................................................

(

) SIM

(

) NÃO

OUTROS
( )

E-mail: ..................................................................................................

PROFISSIONAL/TÉCNICO
( )
PROFESSOR
( )

APRESENTA ALGUMA NECESSIDADE ESPECIAL ?

O evento consistirá na realização de um seminário e
contará com a participação de representantes da sociedade
civil organizada, da comunidade acadêmica, além da
presença de um representante do Ministério da Educação,
da área de Política de Educação Especial e de outras
instituições de ensino convidadas para desenvolver a
temática durante a realização do evento.

ESTUDANTE
( )

METODOLOGIA

).............................................................................................

O I Seminário de Acessibilidade da UFOPA.
envolve diretamente a comunidade acadêmica da
U F O PA b e m c o m o a c o m u n i d a d e l o c a l
interessada em discutir sobre a temática da acessibilidade.

TELEFONE: (

PÚBLICO ALVO
Consta no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFOPA (2012-2016) o Plano de
Promoção da Acessibilidade e de Atendimento
Diferenciado às Pessoas com Necessidades Especiais
(PNEs). O plano consiste na implantação de uma série de
ações, tanto na infraestrutura já existente como na
capacitação de recursos humanos. A UFOPA executará, no
período de 2012-2016, o Plano de Promoção de
Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado às Pessoas
com Necessidades Especiais, que será elaborado em
estreito diálogo com o projeto arquitetônico, com as demais
unidades acadêmicas da instituição, na sede e nos seus
câmpus, e com a sociedade civil organizada.
Nesse sentido, é fundamental que se realizem,
entre outras ações, eventos que possibilitem a discussão
sobre a temática, envolvendo a comunidade acadêmica e
local na temática da acessibilidade. O I Seminário de
Acessibilidade é um momento propício à realização dessa
discussão, em razão de sua abrangência e da possibilidade
de diálogo entre os diferentes segmentos que compõem a
Instituição.

INSTITUIÇÃO/PROGRAMA: ......................................................................................................................................................................................................................................

JUSTIFICATIVA

CIDADE: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Debater mecanismos de acesso dos servidores,
estudantes da universidade e da comunidade externa que
necessitem dos seus serviços, a fim de atender às políticas de
acessibilidade.

BAIRRO:............................................................................................................. ................................................................................................................................................................

Identificar e aprofundar a análise dos documentos
legais e pedagógicos sobre a temática da acessibilidade;

ENDEREÇO:.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Favorecer a interação sobre o tema de acessibilidade
entre os segmentos docente, técnico-administrativo e
discente da UFOPA;

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Discutir no âmbito da Instituição, os aspectos
conceituais, pedagógicos e normativos da acessibilidade.

NOME COMPLETO:.........................................................................................................................................................................................................................................................

O I Seminário de Acessibilidade da UFOPA será
realizado no dia 14 de novembro de 2013 e terá como
objetivo discutir, no âmbito da Instituição, os aspectos
conceituais, pedagógicos e normativos da acessibilidade.
Destaque-se que esse Seminário é resultado de
discussões desenvolvidas no âmbito do Grupo de Trabalho
Pró-Acessibilidade, instituído pela Reitoria por meio da
Portaria nº 1.293, de 12 de agosto de 2013, o qual conta com
a participação de vários setores das unidades acadêmicas e
administrativas da UFOPA. O GT Pró-Acessibilidade tem
como objetivo discutir a política de acessibilidade da
UFOPA por meio da criação, estruturação e instalação do
Núcleo de Acessibilidade da Universidade.

OBJETIVOS

FICHA DE INSCRIÇÃO

APRESENTAÇÃO

