RELATÓRIO FINAL

Título: Políticas públicas para acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência física.
Data Início: 2020-10-20
Data Fim: 2020-10-20
Carga horária de duração da ação: 2
Sexo do público beneficiado: Ambos
Principal produto gerado com o desenvolvimento da ação: Vídeos
Etnia do público beneficiado:
Outra
Indígena
Quilombola

Faixa Etária do público beneficiado:
20 a 39

Nível de escolaridade do público beneficiado:
Médio
Médio(Técnico)
Graduado
Pós-Graduado

Nº pessoas atendidas: 120
Detalhamento da área atendida (Bairro/Comunidade): A atividade foi desenvolvida de forma remota, através da plataforma Stream Yard, na qual os participantes
puderam interagir através do chat da plataforma de forma síncrona e os palestrantes responderam as perguntas.
Principais potencialidades: Além da participação síncrona do público, permitindo que fizessem comentários e tirassem suas dúvidas, a atividade trouxe
um conteúdo bastante relevante, atual, de fácil compreensão e com recurso de acessibilidade (interpretação em libras). A gravação da palestra está disponível
no canal da extensão do IFCE campus Acopiara, com acesso livre para o público interessado. Através dessa ação pudemos
garantir o lugar de fala de pessoas com deficiência física, no sentido de sensibilizar as pessoas sobre as dificuldades enfrentadas na luta por seus direitos e
informar como elas vêm superando os desafios cotidianos.
Principais dificuldades: Uma grande dificuldade nesta e nas demais atividades desenvolvidas pelo núcleo é a falta de um profissional intérprete de libras no
campus de Acopiara. A profissional que nos auxilia é cedida pela prefeitura mas está de licença maternidade, o que exige a solicitação de profissionais de outros
campi, os quais já estão com bastante trabalho.
Estratégias de superação: Pudemos contar com a colaboração de profissionais intérpretes de libras de outros campi, porém, esta é uma demanda urgente do
campus para o melhor desenvolvimento das atividades do Napne, de modo a garantir o direito à acessibilidade e à inclusão.
Etnia do grupo beneficiado:
Outra
Indígena
Quilombola
Nível de escolaridade do grupo beneficiado:
Médio
Médio(Técnico)
Graduado
Pós-Graduado
Atividades desenvolvidas:

Título da atividade

Resultados Alcançados

Palestra "Políticas públicas para acessibilidade e inclusão de
pessoas com deficiência física"

Realização de atividade em formato de Live, via Streamyard, permitindo a interação com o público. Toda a atividade contou com
interpretação em libras, garantindo a acessibilidade ao público. O mediador da atividade foi o prof. Reginaldo Fernandes (IFCE
campus Acopiara). Os palestrantes foram: prof. Vitor Ribeiro Filho (Universidade Federal de Uberlândia) e Francielio Silva (Presidente do
CMPD Conselho Municipal dos direitos Das Pessoas Com Deficiência De Iguatu). Os intérpretes de libras foram Guilherme da Silva e
Rochiane dos Anjos.

Participantes:
Nome

CPF

Tatiana da Rocha Barbosa

749.614.702-87

Christophe Sylas do Nascimento Laurentino

039.584.402-90

Hellen Do Vale Souza

604.472.633-90

Antonia Leidiane Alves

609.238.543-04

Fábio Neves da Silva

714.889.442-53

Francisca Daianir de LIma

027.697.623-11

ANTONIA GLEICIANA ARAUJO SILVA

058.814.133-00

ISABEL BERNARDO DO CARMO

073.605.223-23

ANA NATYHENE SILVA RODRIGUES

061.080.023-01

Soraya Viana do Nascimento

566.132.454-53

Marcos André Fontenele Sales

027.519.303-95

Antonia Elenilda Alves

054.784.743-20

