> Indicador de Meta
Quantidade de Núcleos de Acessibilidade implantados
Previsão de implantação em 2015:
• Regional Catalão (Interior)
• Regional Jataí (Interior)
• Regional Goiás (Interior)
> Indicadores de Processo
Previsão para 2015:
1. Implementação do Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade
(SINAce) da UFG;
2. Implementação do Programa de Acessibilidade Arquitetônica, Curricular,
Comunicacional, Informacional e Atitudinal da UFG, com representantes de
diferentes órgãos, a saber: Sistema de Bibliotecas (SIBI); Centro de Gestão
do Espaço Físico (CEGEF); Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação (CEPAE); Regionais de Catalão, Goiás e Jataí; Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH); Pró-Reitoria de Assuntos
da Comunidade (PROCOM); e PROGRAD;
3. Implementação da política institucional de acessibilidade da UFG em
articulação com diferentes atores, quais sejam: servidores e discentes da
Universidade; associações de deficientes do município de Goiânia e do
Estado de Goiás; conselheiros estaduais e federais dos direitos das pessoas
com deficiência.
4. Implementação do projeto de identificação dos espaços com obstáculos
arquitetônicos e o acompanhamento das reformas e/ou adaptações das
instalações da Universidade;
5. Implementação do projeto “Bem vindo/a à UFG” – parceria do
SINACE/UFG com o Centro de Seleção (CS) da instituição visando ao
aprimoramento dos procedimentos adotados na confecção, aplicação e
correção das provas dos Processos Seletivos da Universidade, bem como ao
acompanhamento dos referidos procedimentos nos processos avaliativos do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tendo em vista a adesão integral
da UFG ao Sistema de Seleção Unificada (SISU);

6. Implementação do Núcleo de Tecnologias Assistivas – parceria do
SINACE/UFG com o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
em Mídias Interativas (MediaLab) da UFG.
7. Implementação do projeto da Rede de Conhecimento da UFG (Sistema
Integrado de Museus e Espaços de Conhecimento). Nesse sentido, o Núcleo
de Acessibilidade tem contribuído com as atividades da subcomissão de
acessibilidade, pois o referido projeto visa congregar vários espaços que
trabalham conhecimento, informação e cultura, assim como tem especial
interesse em acompanhar os assuntos relativos à acessibilidade da pessoa
com deficiência, buscando aprimorar as práticas adotadas e implementar
novas estratégias de inclusão;
8. Continuidade do projeto “Rodas de Conversa” – parceria do SINACE/UFG
com o SIBI, a PROGRAD, os Intérpretes do Curso Letras/Libras, a
PROCOM, o CEGEF, a Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF), a
Reitoria da UFG, os discentes, os docentes, os técnico-administrativos e
terceirizados com deficiência.
9. Implementação e expansão do projeto Biblioteca Acessível (constituição do
laboratório de tecnologias assistivas na Biblioteca Central e nas bibliotecas
setoriais do SIBI);
10. Implementação e expansão do projeto “Entre Iguais” – parceria do
SINACE/UFG com o Núcleo de Estudos e Pesquisa Jornalismo e Diferença
da Faculdade de Comunicação (FIC) para elaboração e desenvolvimento de
um projeto de comunicação (identidade visual, redes sociais, material de
divulgação e intervenção social na acessibilidade informacional e
comunicacional) de caráter sensibilizador e (in) formador da comunidade
universitária;
11. Implementação e expansão do projeto “Promoção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência” – parceria do SINACE/UFG com o Departamento de
Desenvolvimento e Recursos Humanos (DDRH) para realização de eventos
de formação sobre acessibilidade na UFG, na semana de comemoração ao
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09/2014);
12. Atualização do Projeto “banco de dados I” com informações dos alunos de
graduação e servidores da UFG (docentes, técnicos, prestadores de serviços)

com

necessidades

especiais

(deficiência;

transtornos

globais

do

desenvolvimento e superdotação/altas habilidades);
13. Atualização do projeto “banco de dados II” com informações dos projetos de
extensão e pesquisa cadastrados e em desenvolvimento na UFG sobre
temáticas relacionadas à acessibilidade e inclusão.
14. Implementação do projeto “Captando recursos” – Neste, o SINACE/UFG
estimulará a participação da Universidade em editais da SECADI e outros
ministérios.

