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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 339556.1907.340513.15102019

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: CEART COLABORATIVO

      Coordenador: Arivane Augusta Chiarelotto / Técnico

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX-PROCEU/UDESC nº 01/2019

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEART - Centro de Artes

      Unidade de Origem: DAV - Departamento de Artes Visuais

      Início Previsto: 01/02/2020

      Término Previsto: 31/12/2021

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Arivane Augusta Chiarelotto / Técnico

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 1200 horas

      Justificativa da Carga Horária: O Programa abrangerá aproximadamente 1200 horas. Bienalmente,
as  ações previstas implicarão a seguinte carga horária:
1) Cine debates e/ou Rodas de conversa: 396h
2) Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material
didático para o Ensino de Artes nas escolas: 255h.
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3) Encontros literários: 208h.
4) Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural:
210h.
5) Saraus literários e /ou Cafés inclusivos: 29h.
5) Atividades de Design gráfico - produção de chamadas para os
projetos, cartazes, folders, capa de livro, revistas, boletins
informativos, blog, sites da internet, redes sociais. Desenvolvimento
de manual de marcas e folheteria: 96 h.
6) Avaliação e relatório final: 06 h.


      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 1200

      Local de Realização: CEART - Centro de Artes
FAED - Centro de Ciências Humanas e da Educação
CEAD - Centro de Educação à Distância

      Período de Realização: 01/03/2020 à 30/12/2021

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 05/03/2020

      Término das Inscrições: 30/11/2021

      Contato para Inscrição: CEART - Centro de Artes
48 3664-8300
www.ceart.udesc.br

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

O Programa é formado por público diferenciado:

A Ação referente ao Cine debate e/ou rodas de conversa será dirigida ao público em geral, comunidade interna e
externa.

Já a Ação da Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material didático para o Ensino de Artes nas
escolas destina-se aos professores licenciados e/ou licenciandos que atuam na Educação Básica. 

Os encontros literários abrangerão o público com deficiência pertencentes à comunidade universitária interna e
externa e comunidade em geral.

Os  Saraus literários e/ou cafés inclusivos envolverão o público em geral.

A Ação Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural abrangerá profissionais de Libras e da
esfera artística em geral; Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais; falantes de Libras (surdos e ouvintes) em
geral; comunidade surda; artistas e produtores culturais; estudantes, professores e pesquisadores da área;
demais interessados.
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      Nº Estimado de Público: 1200

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 15 80 30 5 5 135

Instituições Governamentais Federais 12 50 15 3 20 100

Instituições Governamentais Estaduais 100 0 0 25 25 150

Instituições Governamentais Municipais 220 0 0 30 20 270

Organizações de Iniciativa Privada 0 50 0 0 0 50

Movimentos Sociais 0 0 0 0 50 50

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 260 260

Organizações Sindicais 0 0 0 0 25 25

Grupos Comunitários 0 0 0 0 100 100

Outros 0 0 0 10 50 60

Total 347 180 45 73 555 1.200

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Programa de Extensão

RADIOFONIAS

2020-2022

RADIO

FONIA

S

Interna à IES UDESC - CEART - DAV

Pareceria que possibilitará

veicular alguns registros das

ações  no programa de rádio

RADIOFONIAS, como

registros das rodas de

conversas, dos eventos

literários/saraus e outras

propostas, como entrevistas

breves.
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Laboratório

Interdisciplinar de

Formação Docente

LIFE Interna à IES UDESC - CEART - DAV

Parceria na ação dos Cine

debates e/ou rodas de

conversa já que este

Laboratório também

desenvolve ação semelhante,

que é o Cine Presença e

também na Ação da Arte

Pictórica para cegos. Haverá

também parceria na

discussão e pesquisa na área

da deficiência para fins de

publicação científica.

Núcleo de Diversidade,

Direitos Humanos e

Ações Afirmativas

NUDHA Interna à IES UDESC - CEART - DExt

Parceria no planejamento,

organização e execução das

Ações: Cine debates e

Encontros literários e

participação nas demais

ações previstas.Colaboração

com questões administrativas

na organização prévia e

execução das demais ações

aqui previstas.

Universidade Federal

de Santa Catarina
UFSC Externa à IES

Instituição Governamental

Federal

Parceria em todas as Ações

do Programa: divulgação,

espaço físico e vínculo de

alguns palestrantes que

participarão das Ações.

Laboratório de

Educação Inclusiva
LEdI Interna à IES UDESC - CEAD - DPAD

Parceria na organização e

execução de todas as Ações

propostas neste Programa.

Haverá também parceria na

discussão e pesquisa na área

da deficiência para fins de

publicação científica.

Associação

Catarinense de

Tradutores e Intérpretes

de Língua de Sinais

ACATIL

S
Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Profissionais vinculados que

contribuirão com a mediação

comunicacional do evento e

farão parte da equipe de

execução da Ação: Formação

de TILS para atuação no

Contexto Artístico-Cultural.
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Centro de Educação à

Distância
CEAD Interna à IES UDESC - CEAD - DPAD

Colaboração com espaço

físico para realização de

algumas atividades previstas

nas Ações, parceria na Ação

Formação de TILS para

atuação no Contexto

Artístico-Cultural.

Laboratório de

Educação, Linguagem

e Arte

LELA Interna à IES UDESC - CEAD - DPAD

Colaboração com as questões

de comunicação, divulgação e

registro do Evento para TILS.

Haverá também parceria na

discussão e pesquisa na área

da deficiência para fins de

publicação científica.

Núcleo de Estudos

sobre Deficiência

NED/U

FSC
Externa à IES

Instituição Governamental

Federal

Núcleo parceiro para as

Ações das Oficinas de

Produção de Material Didático

para o ensino de cegos, bem

como na Ação dos Cine

Debates e/ou Rodas de

Conversa. Haverá também

parceria na discussão e

pesquisa na área da

deficiência para fins de

publicação científica.

Núcleo de Apoio

Pedagógico e

Estudantil 

FAED Interna à IES UDESC - FAED - DPED

Parceiro nas Ações de Cine

debates, saraus, oficinas e

encontros literários.

Prefeitura Municipal de

Florianópolis
PMF Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

Parceria na organização e

divulgação de todas as Ações

propostas neste projeto,

especialmente a da Arte

Pictórica para cegos. 

Departamento de Artes

Visuais
DAV Interna à IES UDESC - CEART - DAV

Parceria nas Ações dos Cine

Debates e Oficinas de

Produção de Material Didático

para o Ensino de Cegos.
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Núcleo de

Acessibilidade

Educacional

NAE Interna à IES UDESC - CEART - DExt

Assessoria e parceria nas três

ações propostas, com

disponibilidade de

profissionais tradutores e

intérpretes de

Libras/Português para

mediação comunicacional das

palestras e tradução dos

materiais de divulgação.

Grupo de Estudos de

Linguagem, Cognição e

Educação

GELCE/

UFSC
Externa à IES

Instituição Governamental

Federal

Parceria no projeto Cine

debate e/ou rodas de

conversa e Formação de TILS

para atuação no Contexto

Artístico-Cultural.

Centro de Artes CEART Interna à IES UDESC - CEART - DAV

Parceria na organização dos

Encontros e/ou Saraus

Literários e colaboração com

espaço físico para realização

de algumas atividades

previstas nas demais Ações.

Associação

Catarinense para

Integração do Cego

ACIC Externa à IES

Organização Não

Governamental

(ONGs/OSCIPs)

Parceria no planejamento e

execução dos Cine debates,

saraus, oficinas e encontros

literários.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Lingüística, Letras e Artes

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, incapacidades ou necessidades
especiais

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Este programa visa promover oportunidades de discussão e de reflexão sobre abordagens do ensino e
aspectos culturais que corroboram a inserção do público com deficiência na sociedade. Orientado para a
construção de uma sociedade que valorize as diferenças desde as contribuições da Educação Inclusiva
terá como base de análise os pressupostos do Desenho Universal para aprendizagem (DUA),
desenvolvendo ações de formação destinada a profissionais da área das Artes, Letras/Literatura e
Educação, Salas de Multimeios e comunidade em geral. Os pressupostos teóricos que sustentam as
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ações preconizam o respeito e a valorização das diferenças com vistas à equidade enquanto Direito de
todos. Estão prevista quatro Ações: Cine debates e/ou Rodas de conversa; Arte pictórica para cegos:
oficinas para a produção de material didático para o Ensino de Artes nas escolas; Encontros e Saraus
Literários; Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural. 
Tais Ações se desdobrarão desde as seguintes as parcerias: Departamento de Artes Visuais -
DAV/CEART/UDESC; Laboratório Interdisciplinar de Formação Docente - LIFE/CEART/UDESC;
Laboratório de Educação Inclusiva - LEdI/CEAD/UDESC;  Núcleo de Acessibilidade Educacional -
NAE/UDESC; Laboratório de Educação, Linguagem e Arte - LELA/CEAD/UDESC; Núcleo de Apoio
Pedagógico e Estudantil - NUAPE/FAED/UDESC; Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações
Afirmativas  - NUDHA/CEART/UDESC; Programa RADIOFONIAS; Associação Catarinense para
Integração do Cego - ACIC; Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais -
ACATILS; Prefeitura Municipal de Educação de Florianópolis - PMF; Grupo de Estudos de Linguagem,
Cognição e Educação - GELCE/UFSC e Núcleo de Estudos sobre Deficiência - NED/UFSC.


       Palavras-Chave:

Formação Continuada, Barreiras Culturais, Linguagens, Arte e Literatura, Educação Inclusiva

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O Programa oferecerá oportunidades de reflexão a partir de atividades práticas relacionadas à
acessibilidade de pessoas com deficiência. Para tanto, buscamos parcerias com várias instituições,
laboratórios, grupos de pesquisa e Organizações Governamentais, Não-Governamentais, a fim de garantir,
na sua totalidade, diferentes olhares, conhecimentos e experiências vivenciadas sobre as temáticas
envolvidas, visando a qualificação na oferta das ações aqui indicadas:
1) Cine debate e/ou Rodas de conversa: serão projetados filmes com problemáticas inclusivas de maneira
a fomentar a reflexão sobre o lugar do homem com deficiência na sociedade atual. Tal ação será feita em
parceria com profissionais ligados aos laboratórios: LIFE, LEdI, LELA e NED/UFSC, assim como do
GELSE, NAE, NUDHA, NUAPE, ACIC, ACATILS e PMF, com periodicidade mensal e dirigida ao público
em geral. Local: CEART.
2) Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material didático para o Ensino de Artes nas
escolas: com o apoio do DAV/CEART, LIFE, LEdI, LELA, NUAPE, NAE;  ACIC e PMF, serão
desenvolvidas oficinas, em que professores da Educação Básica da Rede Municipal de Florianópolis e
público em geral, possam desenvolver materiais de apoio à leitura de obras pictóricas para cegos nas
escolas regulares. Local: Laboratórios do DAV/CEART.
3) Encontros Literários: por meio de leituras de obras poéticas contemporâneas da Literatura nacional e
mundial, análise dos aspectos formais e respectivas abordagens, estimularemos o protagonismo,
especialmente do público com deficiência, quanto a produção artística. Os encontros serão quinzenais,
sendo que um destes encontros ocorrerá no CEART Aberto, evento já consolidado no campo da extensão
universitária e cuja periodicidade é mensal.  A produção escrita será publicada em um blog a ser criado
exclusivamente para divulgar os poemas/textos curtos e de autoria dos participantes, que  autorizarem
voluntariamente a divulgação. Como escopo deste trabalho, será feito um Sarau literário e/ou Café
inclusivo como forma de encerramento do projeto no final de 2020 e de 2021. Nossas parcerias nesta
Ação são: NUDHA; ACATILS; ACIC; NAE; GELCE e NED; PMF. Local: CEART.
4) Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural:  visa a formação de Profissionais
Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais - TILS, para atuação no meio artístico-cultural. Será
promovido o “III Encontro de TILS da Esfera Artística”, evento de formação continuada, atualização e
reciclagem de tradutores e intérpretes de Libras/Português, surdos e ouvintes, em formação ou não, que
atuam ou desejam atuar no contexto artístico-cultural. As palestras fomentarão o conhecimento teórico e
prático, instrumentalizando profissionais para a atuação  satisfatória e respeitável junto ao público surdo,
espectador, consumidor e produtor de arte e cultura. As atividades estão previstas para acontecer
prioritariamente em Libras e, quando preciso, contarão com interpretação simultânea em Português. Esta
ação prevê a participação integrada aos Saraus literários indicados na Ação 3, deste Programa. Nossas
parcerias são: NUDHA; ACATILS; NAE; GELCE e NED; PMF. LOCAL: UDESC e UFSC.
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      1.6.1 Justificativa

A Educação Inclusiva é uma proposta inovadora e demanda muitos investimentos pessoais e
governamentais, visto que corrobora a cultura do convívio social a partir de vivências adequadas a cada
cidadão em formação. Em tempos em que a universidade se abre para as Ações Afirmativas permitindo o
acesso de jovens com perfil sociocultural e educacional diversos, operam-se, igualmente, mudanças
quanto ao conteúdo e as condições de aprendizagem, atendendo aos interesses desse público. Bourdieu
(2014), sociólogo francês, em suas pesquisas desenvolvidas desde os anos 70, indica que a diversidade
nas formas de aquisição do Capital cultural promove uma diferença entre os estudantes que vivenciaram
trajetórias sociais diferentes relacionadas à cultura escrita. O grande esforço está em viabilizar que o
conhecimento acessado por meio de ensino reverbere na sociedade de diversas formas o que coloca em
destaque a nossa proposta, Ceart Colaborativo, como um Programa que integra um dos elos do tripé da
função da universidade, que é a Extensão.
As ações extensionistas aqui propostas respeitam os conhecimentos construídos na área da Educação
Especial de caráter Inclusivo, contemplando os saberes acumulados sobre as formas de ensino das
pessoas com deficiência, sejam elas cegas, surdas, portadoras de transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, dificuldade de mobilidade, entre outros. Neste território, há um
modelo social da deficiência a ser rompido, o que se operacionalizará quando pusermos em prática um
trabalho que considere mais a pessoa do que sua lesão ou seu impedimento. Existem barreiras atitudinais
e generalizações que exigem ser superadas, como é o caso a noção de que apenas o especialista dá
conta do aluno com deficiência. É preciso a priorizar as transformações institucionais e não a lógica de
adaptação e de patologização.
Caminharemos na direção do fortalecimento do Direito já constituído e bastante em evidência na Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP/2008), que reafirma o
Direito de todos os estudantes à Educação. Tal política, temporalmente, vem seguida do Decreto
6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
reafirmando os mesmos princípios. Depois, no ano de 2015, o Plenário do Senado aprovou a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/15), quando se
institui que os sistemas educacionais devem ser inclusivos em todos os níveis e modalidades. 
Nossas ações se justificam essencialmente pela quebra das barreiras atitudinais que ainda representam
obstáculos neste percurso de construção social, ainda eivado de confusão entre doença e deficiência,
determinando a hegemonia do cuidado e medicalização sobre os processos educacionais.  Eventos como:
Cine Debates, Rodas de Conversas e Encontros Literários, em diferentes datas e ocasiões, democratizam
o acesso, oportunizam a participação ampliada de diferentes públicos e possibilitam, ainda, a reflexão
acerca dos padrões atitudinais. Da mesma forma, é significativa a Ação de dar visibilidade imediata aos
textos literários produzidos com a criação do blog, ou promoção dos Saraus literários e/ou dos cafés
inclusivos, o que será a expressão da integrarão entre profissionais do campo do ensino da Educação
Básica das área de Artes, Letras/Literatura e Educação, Salas de Multimeios, como também da
comunidade em geral com os universitários, no ambiente do Ensino Superior; algo que entendemos ser
bastante significativo para que Universidade cumpra sua função e atue na quebra de barreiras sociais.
Relevante se mostra também a Ação da Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material
didático para o Ensino de Artes nas escolas, já que esta se alinha às demandas sociais e institucionais da
Educação Básica, voltando-se ao rompimento da barreira comunicacional ao interferir na perspectiva da
intelectualidade e/ou interação de tipo “padrão”.  Os padrões como condição de permanência e
pertencimento ao espaço escolar serão problematizados em nossos trabalhos, quando o professor de
Artes da escola terá oportunidade de desenvolver materiais didáticos alternativos que lhe possibilitarão
ampliar a acessibilidade ao seu conteúdo. Metodologicamente, a perspectiva de abordagem do ensino
será a do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), porque a ideia é compartilhar informações,
conhecimentos, reflexões e propostas responsáveis a fim de que as ações desenvolvidas possam
enriquecer e transformar o cotidiano das pessoas e da sociedade com equidade.
Corroborar a prática dos professores de escola pública para pensar os materiais pedagógicos para
explorar as obras pictóricas é iniciativa importante porque empreende pela adequação contextual,
valorizando o planejamento docente. 
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De outro lado, esta iniciativa se alinha ao que determina o Decreto n. 7084/2010, que dispôs sobre os
Programas Nacionais de Materiais Didáticos e os mecanismos de promoção de acessibilidade destinados
aos estudantes da Educação Especial e aos professores das escolas da Educação Básica públicas, o que
é, definitivamente tem sua relevância do ponto de vista social.
A formação de Profissionais Tradutores e Intérpretes  de Língua de Sinais para atuação no
artístico-cultural contribuirá diretamente com a transformação social, considerando a inclusão de minorias,
valorização de línguas minoritárias legítimas do país e o reconhecimento da diversidade cultural e social.
Constituída por atividades que visam formação não apenas profissional, mas também formação artística e,
principalmente, formação humana, a ação em questão dialoga com as áreas da Educação, Cultura e
Comunicação. Da mesma forma, com a área dos Direitos Humanos, uma vez que traz para debate as
pessoas surdas, a Libras e seu direito à arte e cultura. A Ação contempla os surdos enquanto
espectadores da acessibilidade comunicacional promovida por meio do TILS e, também, enquanto
profissionais também TILS e produtores de sua própria Arte e Cultura. São cidadãos de Direitos
linguísticos e de acessibilidade comunicacional garantidas em Lei. Os surdos ainda hoje continuam a
margem da sociedade em vários contextos sociais, incluindo o contexto artístico-cultural. Políticas de
inclusão dessas pessoas em alguns contextos já existem, porém ainda são insuficientes e demandam de
mais força e incentivo. 
Nesse sentido, ações de extensão apoiadas pelas universidades e instituições em geral são
imprescindíveis para que os surdos sejam enxergados e reconhecidos não somente como apreciadores e
consumidores da arte ouvinte majoritária, mas protagonistas da sua própria arte. Ações com a temática e o
enfoque que esta proposta traz, são urgentes e devem ser contempladas e incentivadas pela
Universidade, uma vez que conforme a Lei de Libras 10.436 e o Decreto 5.626, todas as instituições de
Ensino Superior, públicas e privadas, são obrigadas a difundir a Libras e inseri-la dentro do ensino, da
pesquisa e da extensão. 
Outro aspecto a ser destacado é a qualificação da equipe promotora deste Programa representada pelos
laboratórios: LIFE, LEdI, LELA, NUDHA e NUAPE, pertencentes aos quadros da UDESC, e a parceria com
o NED e o GELSE, da UFSC, um apoio interinstitucional altamente qualificado na área da Educação
Inclusiva. A integração destas instâncias reverberará benefícios à sociedade dado que a maioria também
desenvolve pesquisas na área. 
Outro Setor que se beneficiará com tais parceria é o Núcleo de Acessibilidade Educacional - NAE, uma
política nova da UDESC, aprovada pela Resolução n. 050/2018 - CONSUNI. Do ponto de vista
institucional, o NAE constitui, atualmente, um importante Órgão que consolida uma política de Ensino
Superior voltada à diversidade, dirigida especialmente ao público com deficiência. Nosso Programa
fortalecerá a abordagem deste Setor de nossa Universidade, a partir de uma perspectiva coletiva e
colaborativa, com o  desenvolvimento de ações voltadas à Educação Inclusiva.
As atividades programadas serão abertas para toda a comunidade, professores, artistas e produtores
culturais em geral, cegos, ouvintes não falantes de Libras, pesquisadores e TILS para que possam pensar
suas práticas artísticas futuras de modo mais empático, sensível com os grupos minoritários e para que
possam fazer cumprir os direitos linguísticos e de acessibilidade comunicacional das pessoas com
deficiência, o que já é assegurado por Lei.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

A educação brasileira atualmente passa por uma fase de ressignificação com vistas a atender todas as
necessidades de universalização dos espaços dando condições de acesso à diferentes grupos de
pessoas. Operam-se, assim, mudanças tanto do ponto de vista teórico quanto prático no tocante ao
atendimento ao público com deficiência tradicionalmente atendido pela Educação Especial.
O foco da atenção se volta precipuamente para o ensino, problematizando o papel do professor enquanto
detentor do conhecimento nas mediações do ensino, o que afeta diretamente a perspectiva de
aprendizagem. Neste aspecto, o debate se volta para a forma como se operacionaliza o aceso ao
conhecimento formal e como o aluno constrói a sua aprendizagem. Esse processo de ressignificação do
ensino e da aprendizagem, que perpassa as últimas décadas da história da educação brasileira, abrange a
Educação Infantil até o Ensino Superior, estabelecendo, ainda, estreita relação com outros processos que
se sinalizam em diversos âmbitos da vida social, na própria natureza dos indivíduos, assim como nas
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propostas educativas que abordam as novas situações.
Consonante a este movimento, o próprio conceito de Educação Especial veio a sofrer mudanças, com
alterações das concepções tanto da dimensão teórica quanto da prática do trabalho. Fortes Ramírez
(1994) explícita os desdobramentos em matéria conceitual entre as denominações de Educação Especial
e Necessidades Educativas Especiais: em se tratando do primeiro conceito, permanecem latentes as
conotações pejorativas; ele se associa à abordagem diagnóstica, específica e padronizada, afastando o
aluno de um contexto relacional e predispondo-o a contexto especial eivado de ambiguidades.  O autor
enfatiza ainda o caráter segregacionista das escolas especiais cuja abordagem prima pelos programas de
desenvolvimento individual e um projeto regular especial. 
De outro lado, o conceito de Necessidades Educativas Especiais preconiza a integração escolar em
caráter mais amplo, em que, tanto as necessidades educativas permanentes, quanto as temporárias, não
mantêm as características pejorativas de outrora. Com esse conceito, as implicações educativas são
consideradas sob um ponto de vista positivo, o currículo como idêntico para todos os alunos, encorajando
as adaptações curriculares individualizadas a partir deste mesmo projeto curricular. 
Observe-se, portanto, que o conceito de Necessidade Educativa Especial, atualmente usado, não se
traduz por uma mera nomenclatura, mas expressa uma diversidade de acepções. Trata-se de um longo
processo, iniciado em 1978, quando sua primeira aparição se deu no relatório Warnock (1978), vindo a
popularizar-se após servir de base para a elaboração da Lei de Educação da Grã-Bretanha, em 1981.
Assim, pode-se entender por “Necessidades Educativas Especiais” as características que portam certos
indivíduos no que tange a aprendizagem, na qual eles têm algumas dificuldades e cuja abordagem requer
medidas educativas especiais.
Interessa destacar, aqui, que esta denominação, “Necessidades Educativas Especiais”, reforça a ideia de
integração, que é um conceito bastante significativo para este projeto de extensão e merece aqui análise
mais pormenorizada.
A palavra “integração” vem do latim 'integrare' e se reporta ao processo pelo qual a criança com deficiência
é habilitada a maximizar suas oportunidades, potencialidades e conquistas pessoais em sua família, na
escola e no resto da Comunidade (JONES, 1986). É subliminar a ideia de que a integração deve ser um
processo destinado a todos os estudantes e não apenas aos alunos com deficiência.  Além disso, é
destaque na proposta da integração, o seu caráter temporário instrutivo e social, compreensão esta que
também vemos conveniente que seja melhor destrinchada. A acepção conceitual de “instrutiva e social”
não se refere apenas ao âmbito educativo, mas implica substancialmente a sociedade em que o indivíduo
com deficiência se insere. Isso significa dizer que a educação destas pessoas, sempre que possível, deve
ser veiculada em ambientes não restritos.
De outro lado, é interessante destacar a filosofia à qual se inscreve este conceito de integração, o qual,
inicialmente, associou-se ao pressuposto da “normalização”. Conforme destaca Nirje, em sua publicação
de 1969, a perspectiva da integração, associava-se ao objetivo de atingir a máxima normalização das
crianças com necessidades educativas especiais nos âmbitos educativos, social e do trabalho. Os
pressupostos de Nirje, como se pode notar, prezavam pela adequação do indivíduo subnormal àquelas
diretrizes e condições consideradas habituais na sociedade.  Todavia, o desenvolvimento do pensamento
crítico na área permitiu que, progressivamente, fossem reconsideradas tais prerrogativas. Algumas
décadas depois, o debate ganha um novo desdobramento com análise de Wolfensberger, que propõe a
seguinte revisão na ideia de “normalização”: “[...] a utilização de meios tão ajustados a norma cultural
quanto possível, para estabelecer e/ou manter comportamentos e características pessoais que sejam tão
ajustados a norma cultural quanto possível” (Wolfensberger, 1986, p.15). Neste caso, o princípio da
normalização implica diretamente realidade social envolvendo maior aceitação da diferença em todas as
suas manifestações e diminuição dos preconceitos sociais. 
Ao passo que os pesquisadores revisavam os conceitos norteadores da abordagem do ensino das
pessoas com deficiência nos currículos escolares, as políticas públicas também foram se redesenhando
voltando-se para os pormenores das necessidades deste público. A educação escolar brasileira
historicamente se caracteriza por delimitar a escolarização enquanto privilégio de um grupo social e
processos excludentes foram legitimados nas políticas e práticas educacionais. A reprodução da ordem
social implicava, desde início do século XX, os processos normativos e a distinção dos estudantes, em
razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais, linguísticas, entre outras, estruturando uma
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abordagem de educação escolar excludente.  
É partir do processo de redemocratização do país, em curso nos anos 1980, que as políticas passam a
evidenciar o paradoxo da inclusão/exclusão, em que a exclusão, desdobrada de formas distintas,
apresenta características comuns nos processos de segregação e integração dada naturalização do
fracasso escolar. Os processos de seleção, tanto de quem acessava, quanto de quem então obtinha
sucesso, mantinham-se como vetores da exclusão de indivíduos e de grupos considerados fora dos
padrões. 
Tais desdobramentos sociais foram enfocados pelas políticas tanto de cunho mundial quanto nacional. Um
exemplo disso é a Declaração de Salamanca, considerada um dos principais documentos mundiais que
visam inclusão social, tanto quanto a Convenção de Direitos da Criança, de 1988, e a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos, de 1990. A Declaração de Salamanca é uma importante política pública
elaborada na Conferência Mundial de Educação Especial, que ocorreu em Salamanca, na Espanha, em
1994, e que veio a fornecer as Diretrizes Básicas para a reforma de políticas e sistemas educacionais de
acordo com o movimento de inclusão social. Tal documento resulta de uma tendência mundial que
consolidou a Educação Inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de Direitos Humanos e
de desinstitucionalização manicomial, insurgentes nas décadas de 1960-70. Importante notar que a
Declaração de Salamanca destaca-se por:
“[...] proporcionar uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da estrutura da
educação para todos firmada em 1990 (...) promovendo uma plataforma que afirma o princípio e a
discussão da prática de garantia da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais
nessas iniciativas e a tomada de seus lugares de direito na sociedade de aprendizagem” (BRASIL, 1997,
p. 16).
Segundo Menezes (2001), esta política pública da Unesco é considerada inovadora por portar uma ideia
de Necessidades Educacionais Especiais ampliada, incluindo todas aquelas pessoas que estivessem
experimentando dificuldades temporárias ou permanentes, assim como as que estivessem fracassando
continuamente na escola, sendo comumente forçadas a trabalhar precocemente. A perspectiva inclusiva
do documento foi ressaltada, ainda, quando contemplados os públicos tradicionalmente marginalizados,
como: as crianças que viviam nas ruas, que moravam distante de quaisquer escolas, que viviam em
extrema pobreza ou em estado de desnutrição; as vítimas de guerra ou de conflitos armados; as que
sofriam abusos contínuos físicos, emocionais, sexuais; ou as que simplesmente estariam fora da escola
por qualquer motivo. 
O princípio fundamental da Educação Inclusiva, definido na Declaração de Salamanca, é o de que todas
as crianças deveriam aprender juntas independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que
pudessem ter. As escolas inclusivas deveriam reconhecer e responder, portanto, às diversas necessidades
de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem. O objetivo era
assegurar uma educação de qualidade a todos, através de currículo apropriado, com modificações
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade.
Os pressupostos desta política da Unesco foram pormenorizados na educação brasileira  em 1994, por
meio da Política Nacional de Educação Especial, que orientou o processo de integração instrucional ao
público com deficiência. A seguir, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9394, de 1996,
veio a determinar o acesso das pessoas com deficiência aos Sistemas de Ensino com currículos, métodos,
recursos e organização específicos, atendendo às suas necessidades. Tais políticas, que demarcaram a
década de 1990 por um intenso debate sobre a “necessidade”, incorporaram as perspectivas da Educação
Especial a partir de sua inserção numa reforma do sistema educacional como um todo.
Em prosseguimento, várias políticas públicas nacionais foram progressivamente sendo promulgadas
dando então a definição do perfil de atendimento educacional especializado. Dentre elas, podemos citar a
Lei n. 10436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras, como meio legal de comunicação
e expressão; a Portaria n. 2.678/2002/MEC, que aprova Diretrizes e Normas para o Uso do Ensino, a
Produção e Difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino; o Decreto n. 5626/2005, que
regulamenta o acesso à escola aos estudantes surdos dispondo a inclusão de Libras como disciplina
curricular na formação de professores; a Resolução CEB n. 04/2009, que institui as diretrizes operacionais
para Atendimento Educacional Especializado – AEE, na Educação Básica. Resultam destes esforços
institucionais, bem como das próprias demandas da sociedade, que os dados da Educação Especial no
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Censo Escolar, vêm registrando uma evolução nas matrículas em âmbito nacional de 337.326, em 1998,
para 843.342, em 2013, expressando um crescimento de 150% no fluxo ingresso no ensino regular. (INEP,
2014).
Nestes percursos, em matéria de concepções, o conceito de 'integração' se converteu em objeto de
debate, visto que, apesar dos avanços, a integração das pessoas com deficiência ainda não se
materializava de forma abrangente. As realidades eram díspares, havia crianças em escolas de Educação
Especial e outras integradas, porém não suficientemente integradas, considerado o sentido mais amplo da
palavra. Tais nuances contextuais, levou ao alargamento conceitual da integração orientado para a
inclusão, o qual implica antes de tudo a integração total. Há diferença de abordagem, portanto, já que a
escola inclusiva abrange formas diferentes de tomada de decisão quanto à situação do aluno. 
Enquanto, no caso da Integração, o fator determinante era a competência acadêmica e social, na Inclusão,
pelo contrário, todos os alunos passam a ter o direito de fazer parte das turmas comuns
independentemente de suas características. Do mesmo modo, existem diferenças no tempo escolar: no
primeiro caso, o aluno pode compartilhar a jornada escolar com turmas de Educação Especial, onde
recebe apoio especial; na perspectiva da inclusão, o aluno encontra-se sempre na turma regular e ali
recebe o apoio especial que necessita. 
Outro aspecto importante é a atitude, o que também é um ponto de diferença: no caso da integração, às
vezes, a presença do aluno com necessidades educativas especiais da turma comum pode ser vista como
um privilégio enquanto na inclusão ela é considerada um direito. 
A diversidade em nossas salas de aula tem diversas origens: cultura, linguagem, religião, sexo, situação
econômica, etc. É essa diversidade que proporciona a validade e a riqueza de experiências, que nos
permitem desenvolver uma concepção da condição humana. Logo, partindo dessa premissa, a inclusão
preza pela convivência e estudo de forma agregada como a melhor maneira de todos se beneficiarem. A
inclusão, portanto, possui um cunho filosófico porque se opõe a segregação e à separação; a escola
inclusiva é a melhor maneira de ensinar e todas as crianças podem aprender em turmas comuns. Tal
perspectiva se alinha aos pressupostos assinalados na Convenção da Organização das Nações Unidas,
que preconiza:
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas.” (RESENDE e VITAL, p. 21, 2008).
A escola inclusiva, segundo Guerrero (2012), é o último elo de uma grande corrente em que algumas
condições ou requisitos são necessários para atingir um objetivo. Trata-se de um processo contínuo no
que vai da superação do enfoque baseado nos déficits, rumo à cultura da integração; e, do movimento de
integração escolar, rumo à escola inclusiva ou escola para todos.
Em sua maioria, as condições necessárias para conseguir uma escola inclusiva requerem mudanças em
contexto mais amplo, que se refere à educação geral. A Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida
como a Lei Brasileira de Inclusão, prevê em seu Capítulo IX, o Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e
ao Lazer pelas pessoas com deficiência; o Art. 42, particularmente, preconiza:  
“A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: I - a bens culturais em formato
acessível; II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em
formato acessível; e III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que oferecem serviços
ou eventos culturais e esportivos”. Além disso, o Art. 43, do mesmo Capítulo, menciona que “O poder
público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais,
culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo” (BRASIL, 2015, P. 55). 
Ou seja, as normas desafiam as instituições a assumirem compromissos no tocante a construção de uma
sociedade inclusiva.  As grandes mudanças que estão acontecendo, mesmo aquelas surgidas da
Educação Especial, são fatores que influem e repercutem positivamente no conjunto do sistema
educacional. Agora, para que haja uma integração total é preciso que a mudança avance para além da
escola, atingindo as comunidades e a sociedade, como um todo, a fim de superar as barreiras sociais e
atitudinais.
Consolidar a abordagem da inclusão escolar exige encarar os diversos outros desafios da educação de
forma contextualizada, desde a formação docente, o projeto pedagógico até a estrutura física da escola.
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Importante notar, que a promoção da inclusão não passa apenas pela atenção às necessidades
educacionais específicas e acessibilidade, mas pelo fortalecimento dos educadores no exercício de seu
ofício. 
Muito mais do que um projeto, a inclusão deve ser um princípio compartilhado entre todos agentes da
comunidade escolar (professores, funcionários, pais e alunos) e implica, antes de tudo, a transformação de
aspectos mais básicos da educação. Logo, é preciso pensar um Projeto Pedagógico que acolha e
promova a diversidade. Dar atendimento a diversidade exige transformar a sociedade visto que somente
quando esta for realmente uma sociedade de iguais é que a integração será de fato alcançada.
Os pesquisadores como Zigmond & Baker (1996), Villa e Thousand (1996), que trabalham nessa linha,
afirmam que há progressos no tocante à integração escolar, contudo os resultados são insuficientes;
sugerem ações no sentido de normalizar a sociedade e a comunidade em geral. A abordagem inclusiva
envolve uma escola compreensiva e integradora na qual se oferece a todos os alunos de uma determinada
faixa etária o importante núcleo de conteúdos comuns, sem desconsiderar o desenvolvimento de certas
capacidades e habilidades com base na situação pessoal, nas referências culturais concretas e nos
diversos processos e ritmos de aprendizagem, admitindo-se, ainda, a disparidade de resultados e
compensando onde for precisão. Em lugar de considerar o aluno como um recipiente vazio, a nova
maneira de ver a Educação Especial aposta na participação dos processos de ensino e de aprendizagem
junto aos demais colegas, conferindo grande vigor as estratégias ensino colaborativo e autoinstrução.
Nesta perspectiva, o aluno constrói seu próprio conhecimento da realidade, assim como institucionalmente
se reconhece que cada aluno frequenta a escola com conhecimento diferente, determinado e influenciado
por suas próprias estruturas mentais, suas experiências e o contexto cultural. Consequentemente, o
professor deve conhecer todos esses fatores e relacionar o novo conhecimento de maneira significativa
àqueles alunos. 
Do mesmo modo, deve-se substituir o diagnóstico clínico, baseado na determinação de categorias ou tipos
de alunos, por uma avaliação das suas necessidades educativas, o que implica aceitar a ideia de que o
problema não é intrínseco ao indivíduo, mais ligado à interação com seu meio, e que, portanto, é
necessária uma avaliação contextualizada na qual se leva em consideração a grande variedade de
elementos e não apenas a criança. Para atender a diversidade, o currículo comum deve deixar de lado o
seu habitual caráter estático e inflexível, com objetivos, conteúdos, métodos de ensino, unidade de tempo
e avaliação idênticos para todos os alunos. Não se trata de criar currículos paralelos ao comum para
alunos com deficiência, mas, sim, é preciso partir de uma concepção curricular ampla e flexível que
proporcione um “marco curricular básico” (MARTIN, 1988, p. 68), e que possibilite uma educação da
diferença. Trata-se de uma abordagem que valoriza inclusive o próprio professor, suas pesquisas quanto
às condições de turma e das características dos seus alunos, criando, assim, um currículo mais adequado,
caracterizado pela flexibilidade e adaptação e contínua revisão. Pressupõe-se a revisão de um currículo
baseado no conhecimento e no saber, optando  por outro baseado em habilidades, conceitos e atitudes,
existindo, portanto, um fazer crescente nos processos de aprendizagem e no desenvolvimento de
habilidades transferíveis. Está na pauta, o reconhecimento da importância da inter-relação social e do
desenvolvimento das habilidades de comunicação: “um currículo que permita aos alunos com seus
mecanismos e estratégias para a resolução dos problemas da vida cotidiana” (LOPES MELERO, 1995, p.
122). Trata-se, portanto, de potencializar o que tem sido chamado de currículo baseado na comunidade
que diz respeito a um conjunto de habilidades relacionadas e pertinentes a vida atual ou futura do aluno. 
Um dos principais obstáculos da perspectiva inclusiva, segundo Guerrero (2012), é a formação recebida
por nossos docentes, comumente inserida no enfoque capitalizado e excessivamente baseada nas
matérias a serem ensinados, em detrimento da formação de valores, habilidades e atitudes. Entre as
barreiras a serem superadas, concorre a implantação de uma estrutura colaborativas entre professores de
turma e o pessoal de apoio, encorajando estratégias e colaboração bem como reexame dos papéis desses
profissionais com vistas ao trabalho colaborativo.  O trabalho colaborativo possibilitará as condições
necessárias à colaboração entre professores para que trabalhem na diversidade, ao mesmo tempo em que
haverá melhora na prática desses profissionais com a criação de conhecimentos e estratégias
colaborativas de resolução dos problemas do dia a dia. 
Villa, Thousand e Chapple (1996) ressaltam o valor da criação de grupos de trabalho formados por
membros na escola e agências da comunidade tais como as universidades, seus estudantes,
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especialistas, os pais, etc. Os autores sugerem que cada grupo tenha um facilitador que proponha
questões técnicas, oriente o trabalho e observe os problemas de trabalho e da colaboração entre seus
membros do grupo. Este grupo de trabalho poderá desenvolver um plano de ação oferecendo apoio a
determinados alunos ou ensejando mudanças visando promover a inclusão em suas escolas. E, não se
pode esquecer o que propõe a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, que sugere que todas as pessoas, inclusive as com deficiências, acessem aos níveis mais
elevados de ensino.
Para finalizar, destacamos que é proposta urgente e necessária a discussão da questão da acessibilidade
cultural e da garantia dos direitos das pessoas com deficiência nos contextos de arte e de cultura da
sociedade.

      1.6.3 Objetivos

O Programa objetiva oferecer oportunidades de reflexão a partir de conhecimentos práticos e teóricos
quanto à Educação Inclusiva, com vistas à construção de uma sociedade que valorize as diferenças,
pondo em marcha uma educação intercultural e de caráter colaborativo, que corrobore a ampliação da
acessibilidade às pessoas com deficiência no Centro de Artes - CEART.
Objetivos específicos
- Promover sessões de cine debate e/ou rodas de conversa com a projeção de filmes com problemáticas
inclusivas de maneira a fomentar a reflexão sobre o lugar do homem com deficiência na sociedade atual. 
- Oportunizar oficinas para a produção de material didático adaptado para o ensino de Artes para cegos
que sirvam de apoio à leitura de obras pictóricas ao ensino nas escolas de Educação Básica. 
- Realizar encontros literários para leituras, análise dos aspectos formais e respectivas abordagens, de
obras poéticas contemporâneas da Literatura nacional e mundial estimulando o protagonismo artístico,
especialmente do público deficiente. 
- Articular mecanismo de publicação da produção plástica e escrita para divulgar os poemas/textos curtos
de autoria dos participantes das oficinas e encontros literários, sejam, blog, revistas, boletim informativos,
saraus literários e/ou café inclusivo.
- Promover evento de formação “III Encontro de TILS da Esfera Artística”, com vistas à capacitação,
formação continuada, atualização e reciclagem de tradutores e intérpretes de Libras/Português, surdos e
ouvintes, em formação ou não, que atuam ou desejam atuar no contexto artístico-cultural. 
- Instrumentalizar profissionais tradutores e intérpretes de Libras/Português para uma atuação adequada,
satisfatória e respeitosa para com o público surdo, espectador, consumidor e produtor de Arte e Cultura,
fomentando conhecimentos teóricos e práticos.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Do ponto de vista metodológico, o desenvolvimento das Ações observará os pressupostos teóricos do
Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), que preconizam o respeito e a valorização das diferenças
com vistas à equidade como um direito de todos. No Brasil, este conceito de “Desenho Universal”,
depreende-se do Decreto n. 5296/2004, tendo ganhado maior definição por meio da teoria desenvolvida
pela equipe Center for Applied Special Technology (CAST), que passou a denominá-lo de Universal
Design for Learning (UDL):
'[...] um conjunto de princípios baseados na pesquisa e constitui um modelo prático para maximizar as
oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes. Os princípios do Desenho Universal se
baseiam na pesquisa do cérebro e mídia para ajudar educadores a atingir todos os estudantes a partir da
adoção de objetivos de aprendizagem adequados, escolhendo e desenvolvendo materiais e métodos
eficiente.' (CAST, 2011, não paginado).
A teoria Universal Design for Learning veio traduzir-se no Brasil como Desenho Universal para
Aprendizagem (DUA), que pressupõe a valorização tanto das habilidades diferenciadas de cada um
quanto o enfrentamento das características críticas dos espaços de ensino. Diante disso, coloca em
debate as formas com que as informações são apresentadas aos alunos, assim como as condições destes
expressarem o que sabem e/ou o que apreenderam. Assim, uma proposta que visa garantir a
acessibilidade cognitiva. 
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As ações propostas previstas neste Programa de Extensão corroboram a acessibilidade social,
comunicacional e cognitiva, para o que destacamos os desdobramentos dos trabalhos em Projetos: 
A Ação referente ao Cine debate e/ou rodas de conversa: serão feitos encontros presenciais de 3h, em
parceria com profissionais ligados aos laboratórios: LIFE (que já desenvolve ação semelhante, com o Cine
Presença), LEdI, LELA, NED/UFSC, assim como do GELSE, NAE, NUAPE, NUDHA, NAE, PMF; com
periodicidade mensal, em jornadas diurnas e noturnas alternadas, e dirigida ao público em geral. Este
projeto será desenvolvido no espaço do CEART, sem inscrição prévia.
As atividades do Projeto Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material didático para o
Ensino de Artes nas escolas serão realizadas presencialmente nos Laboratórios do DAV/CEART/UDESC,
mensalmente, e desenvolvidas com o apoio do respectivo Departamento, do LIFE, LEdI, LELA, NUAPE,
NAE e ACIC; e destinada aos professores licenciados e/ou licenciandos que atuam na Educação Básica
ligados à PMF. Haverá inscrição prévia e quem participar de três oficinas subsequentes, receberá
certificado. 
Já os Encontros literários serão quinzenais, presenciais, com duração de 3h, e destinados ao público com
deficiência pertencentes à comunidade universitária interna e externa e comunidade em geral sem
inscrição prévia (uma das edições de cada mês será promovida aos sábados, no Evento Ceart Aberto, que
possui calendário próprio). A produção escrita será publicada em um blog que será criado exclusivamente
para este fim. Os participantes que aderirem voluntariamente a esta política de divulgação, deverão
apresentar autorização por escrito. Como encerramento deste trabalho, será feito um Sarau literário e/ou
café inclusivo como produto final, em novembro de 2020 e 2021, respectivamente. Nossas parcerias nesta
Ação são: NAE, NUDHA, NUAPE, ACATILS; ACIC, NED, GELCE e PMF. 
A Ação Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural compreende aproximadamente 100
horas/atividade, considerando as atividades formativas previstas: palestras, saraus e organização do
evento: “III Encontro de TILS da Esfera Artística”, que, por sua vez, será um encontro de TILS atuantes no
contexto artístico-cultural. A participação nos Saraus, iniciará em agosto de 2020, indo até dezembro de
2021, nas dependências da UDESC.
O evento é único e acontecerá durante quatro dias consecutivos no segundo semestre de 2020, nas
dependências da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As atividades serão bilíngues
(Libras/Português), acessíveis para surdos e ouvintes, e versarão sobre temáticas voltadas às diferentes
linguagens artísticas (música, teatro, dança, cinema, artes visuais e literatura) em diálogo com a atividade
de tradução e interpretação envolvendo línguas de sinais. Haverá sessões de palestras, mesas redondas e
apresentação de trabalhos (comunicações e banners). Serão convidados ministrantes e palestrantes
(professores, pesquisadores, artistas e profissionais da Libras e das artes), surdos e ouvintes,
conhecedores das temáticas e com destaque e reconhecimento na área e propriedade de fala. As
atividades estão previstas para acontecer prioritariamente em Libras e, quando preciso, contarão com
interpretação simultânea em Português de modo a garantir acessibilidade para pessoas ouvintes não
falantes da língua de sinais. O caráter será expositivo, participativo e interativo, considerando uma
abordagem não apenas teórica, mas também prática, com envolvimento ativo e coletivo de todos os
envolvidos. O tempo de duração de cada atividade formativa irá variar e depender com cada proposta, seu
contexto, local e momento de realização. Prioritariamente, as atividades acontecerão na modalidade
presencial, com possibilidade de gravação e transmissão ao vivo pela internet por meio de mídias sociais
para participantes à distância.
Para finalizar, destacamos que todas as atividades desenvolvidas terão apoio de um intérprete de Libras.
Nossas parcerias nesta Ação são: NAE, NUDHA, NUAPE, ACATILS; NED, GELCE, CEAD, UFSC e PMF. 
Do ponto de vista da avaliação dos Projetos, compreendemos que se trata de ação processual, portanto
irá permear desde o planejamento até a execução das Ações aqui propostas. Haverá a aplicação de um
Questionário para coletar as expectativas dos participantes e executores de cada atividade desenvolvida.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

As ações previstas neste Programa estão relacionadas à Pesquisa sobre Educação Inclusiva e
acessibilidade desenvolvidas pelos Laboratórios LEdI, LIFE, LELA, da UDESC; NED e GELSE, da UFSC,
que são instituições parceiras no desenvolvimento da produção científica na área da Educação Especial
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de caráter inclusivo. Tais produções estão publicadas em formato de artigos científicos, relatórios e
capítulos de livros, disponibilizados de forma impressa e/ou digital, em que os temas das barreiras
comunicacionais, atitudinais e sociais ganham destaque.
A relação com o Ensino se  estabelece desde duas frentes, uma voltada para a dimensão interna, em que
atinge-se a formação  inicial no âmbito universitário, já que nosso programa  incorpora a participação de
alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Os estudantes da Graduação, por exemplo, terão a
oportunidade de aperfeiçoamento por meio do planejamento e desenvolvimento das oficinas para a
produção de material didático para o ensino  de cegos, quando então terão oportunidade de contato com
os desafios do ensino às pessoas com deficiência em uma abordagem inclusiva. A outra frente de ensino
se dirige à formação continuada dos profissionais que atuam na  Educação Básica da Rede Municipal de
Florianópolis, ou seja, ao público externo à universidade, e igualmente envolvido à docência.
Em  matéria de Extensão, o programa é profícuo no sentido de ampliar conhecimentos e oxigenar as
práticas sociais na Universidade, já que favorece a interlocução entre os diversos segmentos,
corroborando para o acesso aos bens culturais de forma mais qualificada. Ações com a temática e o
enfoque que esta proposta traz, são urgentes e devem ser contempladas e incentivadas pela universidade,
uma vez que o Decreto n. 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência), e a Lei n. 13.146/2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reafirmam os
mesmos princípios e instituem que os sistemas educacionais devem ser inclusivos em todos os níveis e
modalidades. Há que se desenvolver estudos e executar ações que se alinhem às definições da Lei de
Libras, n. 10.436/2002 e do Decreto 5.626/2005, que rezam pela obrigação de todas as instituições de
ensino superior, públicas e privadas, difundir a Libras e inseri-la dentro do ensino, da pesquisa e da
extensão. Nosso programa abraçará todas estas dimensões, a pesquisa, o ensino e a extensão, cujas
relações estabelecidas entre alunos matriculados e egressos da Graduação e Pós-Graduação, membros
de Grupos de Pesquisa, Secretarias Municipais e Organizações Privadas e Não-Governamentais, são
valorosas também pela oportunidade de formação de um contingente com uma visão mais ampla das
potencialidades da extensão dentro e fora da universidade.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Sistematizada ao final de cada etapa de trabalho das respectivas ações, e realizada em diferentes
momentos do Programa, a avaliação do público será primordial para tomada de decisão e de
redimensionamento das estratégias eleitas para cada Ação. Sabe-se que cada momento e cada  tarefa do
programa terá a sua particularidade, visto que as ações relacionadas aos cine-debate e/ou rodas de
conversas, às oficinas e aos encontros literários, palestras e evento, serão constituídas majoritariamente
de um público flutuante, o que necessitará de ação rápida para minimizar os efeitos da insatisfação que
ocasionalmente poderá se instaurar no curso dos trabalhos. Serão aplicados Questionários on line a fim de
levantar as estimativas de cada participante, sejam elas positivas ou negativas. Os questionários
compreenderão perguntas diversas sobre: organização; postura da equipe de execução; divulgação;
inscrições; local de realização; comunicação; trabalho dos interpretes de Libras/Português; pertinência da
temática; relevância para a área e contribuição com a formação dos participantes. Este material nos
possibilitará a progressiva avaliação das estratégias executadas, bem como, a coleta, tabulada, poderá dar
corpo a um Relatório que, entre outras coisas, dará origem a Artigos Científicos a serem publicados. 

Pela Equipe
Será feita uma avaliação pela equipe de execução na etapa de fechamento de cada ação, considerando
os momentos de certificação, registro e elaboração dos relatórios técnicos finais originados da tabulação
dos questionários respondidos pelo público.  Tais elementos serão discutidos em reuniões de
planejamento, constituindo um termômetro do desenvolvimento dos percursos subsequentes das ações
extensionistas. A avaliação envolverá, portanto, as etapas de organização das atividades formativas,
divulgação e execução de cada atividade em todas as ações.

      1.6.7 Referências Bibliográficas

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. Os herdeiros: os estudantes e a cultura. Florianópolis:
UFSC, 2014.
BRASIL. Decreto nº 5296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro
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mapeamento da região do Vale do Itajaí. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras-Libras).
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC: Florianópolis, 2018.
TAFFAREL, P., RIGO, N. S. R. Demandas do Contexto Artístico-Cultural: desafios enfrentados por TILS da
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      1.6.8 Observações

As ações previstas neste Programa de Extensão corroboram a acessibilidade social, comunicacional e
cognitiva, para o que destacamos os desdobramentos dos trabalhos em Projetos: 
Na ação referente ao Cine debate e/ou rodas de conversa serão feitos encontros presenciais de 3h, em
parceria com profissionais ligados aos laboratórios: LIFE (que já desenvolve ação semelhante, com o Cine
Presença), LEdI, LELA, NED/UFSC, assim como do GELSE, NAE, NUAPE, NUDHA, NAE, PMF; com
periodicidade mensal, em jornadas diurnas e noturnas alternadas, e dirigida ao público em geral. Este
projeto será desenvolvido no espaço do CEART, e sem inscrição prévia.
As atividades do Projeto Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material didático para o
Ensino de Artes nas escolas serão encontros de 3h, realizados presencialmente nos Laboratórios do
DAV/CEART/UDESC, mensalmente, e desenvolvidos com o apoio do respectivo Departamento, do LIFE,
LEdI, LELA, NUAPE, NAE e ACIC; e destinada aos professores licenciados e/ou licenciandos que atuam
na Educação Básica ligados à PMF. Haverá inscrição prévia e quem participar de três oficinas
subsequentes, receberá certificado. 
Já os Encontros literários serão quinzenais, presenciais, com duração de 3h (incluindo um encontro
mensal aos sábados, no Ceart Aberto), e destinados ao público com deficiência pertencentes à
comunidade universitária interna e externa e comunidade em geral, sem inscrição prévia. A produção
escrita será publicada em um blog que será criado exclusivamente para este fim. Os participantes que
aderirem voluntariamente a esta política de divulgação, deverão apresentar autorização por escrito. Como
encerramento deste trabalho, será feito um Sarau literário e/ou café inclusivo como produto final do projeto
em novembro de 2020 e de 2021, respectivamente. Nossas parcerias nesta ação são: NAE, NUDHA,
NUAPE, CEART ABERTO ACATILS; ACIC, NED, GELCE e PMF. 
A ação Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural compreende aproximadamente 200
horas/atividade, considerando as atividades formativas previstas: palestras, saraus e organização do
evento: “III Encontro de TILS da Esfera Artística”, que, por sua vez, será um encontro de TILS atuantes no
contexto artístico-cultural. A participação nos Saraus, iniciará em agosto de 2020, indo até dezembro de
2021, nas dependências da UDESC.
O evento é único e acontecerá no segundo semestre de 2020, nas dependências da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). As atividades serão bilíngues (Libras/Português), acessíveis para surdos e
ouvintes, e versarão sobre temáticas voltadas às diferentes linguagens artísticas (música, teatro, dança,
cinema, artes visuais e literatura) em diálogo com a atividade de tradução e interpretação envolvendo
línguas de sinais. Serão convidados ministrantes e palestrantes (professores, pesquisadores, artistas e
profissionais da Libras e das artes), surdos e ouvintes, conhecedores das temáticas e com destaque e
reconhecimento na área e propriedade de fala. As atividades estão previstas para acontecer
prioritariamente em Libras e, quando preciso, contarão com interpretação simultânea em Português de
modo a garantir acessibilidade para pessoas ouvintes não falantes da língua de sinais. O caráter será
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expositivo, participativo e interativo, considerando uma abordagem não apenas teórica, mas também
prática, com envolvimento ativo e coletivo de todos os envolvidos. O tempo de duração de cada atividade
formativa irá variar e depender com cada proposta, seu contexto, local e momento de realização.
Prioritariamente, as atividades acontecerão na modalidade presencial, com possibilidade de gravação e
transmissão ao vivo pela internet por meio de mídias sociais para participantes à distância.
Para finalizar, destacamos que todas as atividades desenvolvidas terão apoio de um intérprete de Libras.
Nossas parcerias nesta Ação são: NAE, NUDHA, NUAPE, ACATILS; NED, GELCE, CEAD,UFSC e PMF. 
Para finalizar, destaca-se que as atividades de todas as Ações aqui propostas, ao serem desenvolvidas,
terão apoio de um intérprete de Libras.
Outro aspecto a ser destacado, e de grande relevância, é a parceria com o Programa de Extensão
Radiofonias que ampliará o alcance de nossas ações porque veiculará registros das atividades
executadas, tais como: as rodas de conversas, dos eventos literários/saraus, etc. incluindo ainda outras
propostas, como entrevistas breves na Rádio Udesc.

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Internet, Imprensa

      Outros meios de Divulgação: Facebook e demais redes sociais.

      Contato: 
Programa de Apoio Educacional - PAE/CEART.
Centro de Artes - Sala 1 do Bloco Administrativo
Fone: (48) 3664-8367
e-Mail: pae.ceart@udesc.com

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 1200

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 50

      Total de Certificados: 1250

      Menção Mínima: MM

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Os certificados serão emitidos principalmente paras ações de
formação continuada de professores (Oficina de Produção de
Material Didático para o Ensino de Cegos). As sessões de Cine
Debate e/ou Rodas de Conversa, assim como os Encontros
Literários serão certificadas por declaração quando solicitado pelo
participante. As atividades de formação continuada à docentes da
rede pública serão certificadas mediante a frequência superior à
75%. Os membros da Equipe de Execução e os Parceiros poderão
receber certificados mediante participação ativa das atividades
(quesito a ser apreciado pela Coordenadora do Programa).

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Artigo Completo
Capítulo de Livro
Jornal
Livro
Oficina
Outros
Pôster
Produto Artístico
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Produto Audiovisual-Outros
Relato de Experiência
Relatório Técnico
Revista

      Descrição/Tiragem: As atividades desenvolvidas no Programa serão divulgadas por
meio de publicações em Revistas, Jornais, Livros e Eventos da Área
da Educação Inclusiva, tanto de porte local quanto nacional. Outro
formato de registro serão os Relatórios dos Cine debates e/ou
Rodas de conversa e a criação de um Blog para divulgar a produção
das Oficinas Literárias. Os anais do Evento de formação continuada
aos TILS darão origem a publicação de livro.

1.9 Anexos

Nome Tipo

carta_anuencia_ledi.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_de_anuencia_acic.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_de_anuencia_acatils.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_anuencia_pmf.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_anuencia_nuape.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_anuencia_ned.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

carta_anuencia_gelse.pdf

ANEXO I - Declaração de

Interesse no Desenvolvimento

de Ação Extensionista 

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções
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Geisa Letícia Kempfer Bock 40 horas UDESC 139 hrs Colaborador(a)

Maria Conceição Coppete 40 horas UDESC 36 hrs Colaborador(a)

Maria Cristina da Rosa Fonseca

da Silva
Dedicação exclusiva UDESC 35 hrs Colaborador(a)

Maria Raquel da Silva Stolf Dedicação exclusiva UDESC 35 hrs Colaborador

Natália Schleder Rigo Dedicação exclusiva UDESC 65 hrs Colaborador

Priscila Anversa 20 horas UDESC 33 hrs Colaborador(a)

Raquel Fröhlich 40 horas UDESC 33 hrs Colaborador(a)

Rose Clér Estivalete Beche 40 horas UDESC 65 hrs Colaborador(a)

Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Bianca de Oliveira Artes Visuais UDESC 18 hrs Bolsista

Guilherme Meyer Hollerweger
Licenciatura Em Artes

Visuais
UDESC 61 hrs Bolsista

Letícia Bianchetti
Bacharelado Em

Design Gráfico
UDESC 61 hrs Bolsista

Manoella Martins
Artes Visuais

Licenciatura
UDESC 76 hrs Bolsista de Extensão

Maria Eduarda Derner Mota Design Grafico UDESC 78 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UDESC

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função

Arivane Augusta Chiarelotto 40 horas UDESC 210 hrs
Coordenador(a), 

Gestor

Doroti Maria Miranda Ragassi 40 horas UDESC 35 hrs
Apoio Técnico

Operacional

Débora Marques Gomes 40 horas UDESC 64 hrs
Apoio Técnico

Operacional

Maria  Aparecida Clemêncio 40 horas UDESC 36 hrs Colaborador(a)

Outros membros externos a UDESC

Nome Instituição Carga Função

Ana Paula Santana UFSC 18 hrs Palestrante

Daniela Bieleski UFSC 15 hrs Palestrante

Paulo Manoel Mafra UFSC 30 hrs
Apoio Técnico

Operacional

Rodrigo Custódio da Silva UFSC 15 hrs Colaborador

Silvana Aguiar dos Santos UFSC 15 hrs Colaborador(a)

Warley Martins dos Santos IFSC 15 hrs
Apoio Técnico

Operacional

Coordenador:
Nome: Arivane Augusta Chiarelotto
Nº de Matrícula: 3646360
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CPF: 60949660906
Email: arivaneaugusta@gmail.com
Categoria: Técnico Administrativo
Fone/Contato: 4833648300 / 48988011991

Gestor:
Nome: Arivane Augusta Chiarelotto
Nº de Matrícula: 3646360
CPF: 60949660906
Email: arivaneaugusta@gmail.com
Categoria: Técnico Administrativo
Fone/Contato: 4833648300 / 48988011991

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Arte pictórica para cegos: oficinas para a produção de material didático para o
Ensino de Artes nas escolas

Início: Abr/2020 Duração: 15 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 17 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Rose Clér Estivalete Beche (C.H. 1 hora/Mês)

Priscila Anversa (C.H. 1 hora/Mês)
Natália Schleder Rigo (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (C.H. 1 hora/Mês)
Manoella Martins (C.H. 1 hora/Mês)
Guilherme Meyer Hollerweger (C.H. 1 hora/Mês)
Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 4 horas/Mês)
Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)
Doroti Maria Miranda Ragassi (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Atividades de Design gráfico - produção de chamadas para os projetos, cartazes,
folders, capa de livro, revistas, boletins informativos, blog, sites da internet, redes
sociais. Desenvolvimento de manual de marcas e folheteria.

Início: Mar/2020 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)

Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 1 hora/Mês)
Guilherme Meyer Hollerweger (C.H. 1 hora/Mês)
Letícia Bianchetti (C.H. 1 hora/Mês)
Manoella Martins (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Paulo Manoel Mafra (C.H. 1 hora/Mês)
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Atividade: Avaliação e Relatório Final

Início: Dez/2021 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 5 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 1 hora/Mês)
Membros Vinculados: Rose Clér Estivalete Beche (C.H. 1 hora/Mês)

Natália Schleder Rigo (C.H. 1 hora/Mês)
Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 1 hora/Mês)
Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Cine debates e/ou Rodas de conversas

Início: Mar/2020 Duração: 18 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 22 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 3 horas/Mês)
Membros Vinculados: Rose Clér Estivalete Beche (C.H. 1 hora/Mês)

Raquel Fröhlich (C.H. 1 hora/Mês)
Priscila Anversa (C.H. 1 hora/Mês)
Paulo Manoel Mafra (C.H. 1 hora/Mês)
Natália Schleder Rigo (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Raquel da Silva Stolf (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Conceição Coppete (C.H. 2 horas/Mês)
Maria  Aparecida Clemêncio (C.H. 1 hora/Mês)
Manoella Martins (C.H. 1 hora/Mês)
Letícia Bianchetti (C.H. 1 hora/Mês)
Guilherme Meyer Hollerweger (C.H. 1 hora/Mês)
Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 1 hora/Mês)
Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)
Doroti Maria Miranda Ragassi (C.H. 1 hora/Mês)
Bianca de Oliveira (C.H. 1 hora/Mês)
Ana Paula Santana (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Encontros Literários

Início: Mai/2020 Duração: 16 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 13 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Rose Clér Estivalete Beche (C.H. 1 hora/Mês)

Natália Schleder Rigo (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Maria  Aparecida Clemêncio (C.H. 1 hora/Mês)
Manoella Martins (C.H. 1 hora/Mês)
Letícia Bianchetti (C.H. 1 hora/Mês)
Guilherme Meyer Hollerweger (C.H. 1 hora/Mês)
Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 1 hora/Mês)
Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)
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Atividade: Formação de TILS para atuação no Contexto Artístico-Cultural.

Início: Ago/2020 Duração: 15 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 14 Horas/Mês
Responsável: Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Warley Martins dos Santos (C.H. 1 hora/Mês)

Silvana Aguiar dos Santos (C.H. 1 hora/Mês)
Rose Clér Estivalete Beche (C.H. 1 hora/Mês)
Rodrigo Custódio da Silva (C.H. 1 hora/Mês)
Raquel Fröhlich (C.H. 1 hora/Mês)
Natália Schleder Rigo (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Raquel da Silva Stolf (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Manoella Martins (C.H. 1 hora/Mês)
Letícia Bianchetti (C.H. 1 hora/Mês)
Daniela Bieleski (C.H. 1 hora/Mês)
Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade: Saraus Literários e/ou Cafés Inclusivos

Início: Out/2021 Duração: 2 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 9 Horas/Mês
Responsável: Arivane Augusta Chiarelotto (C.H. 2 horas/Mês)
Membros Vinculados: Maria Raquel da Silva Stolf (C.H. 1 hora/Mês)

Maria Eduarda Derner Mota (C.H. 1 hora/Mês)
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (C.H. 1 hora/Mês)
Maria  Aparecida Clemêncio (C.H. 1 hora/Mês)
Geisa Letícia Kempfer Bock (C.H. 1 hora/Mês)
Débora Marques Gomes (C.H. 1 hora/Mês)
Doroti Maria Miranda Ragassi (C.H. 1 hora/Mês)

Responsável Atividade
2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Arivane Augusta Chiarelotto Atividades de Design gráfico - produção de ... - - X X X X X X X X X X

Arivane Augusta Chiarelotto Cine debates e/ou Rodas de conversas - - X X X X X X X X X X

Arivane Augusta Chiarelotto Arte pictórica para cegos: oficinas para a ... - - - X X X X X X X X X

Arivane Augusta Chiarelotto Encontros Literários - - - - X X X X X X X X

Geisa Letícia Kempfer Bock Formação de TILS para atuação no Contexto A... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Arivane Augusta Chiarelotto Atividades de Design gráfico - produção de ... X X - - - - - - - - - -

Arivane Augusta Chiarelotto Cine debates e/ou Rodas de conversas X X X X X X X X - - - -

Arivane Augusta Chiarelotto Arte pictórica para cegos: oficinas para a ... X X X X X X - - - - - -

Arivane Augusta Chiarelotto Encontros Literários X X X X X X X X - - - -

Geisa Letícia Kempfer Bock Formação de TILS para atuação no Contexto A... X X X X X X X X X X - -

Arivane Augusta Chiarelotto Saraus Literários e/ou Cafés Inclusivos - - - - - - - - - X X -

Arivane Augusta Chiarelotto Avaliação e Relatório Final - - - - - - - - - - - X
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3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 0,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 2.500,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 17.500,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 0,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 20.000,00

Total: R$ 20.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 20.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 20.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 20.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 20.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)
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Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 17.500,00 0,00 17.500,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Total 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 20.000,00

Vinte Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo
Não há Material de Consumo.

4.3 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

SP » FLN » SP 4 R$ 625,00 IES (UDESC) R$ 2.500,00

Total R$2.500,00

PROEX - Página 27 de 30



Observação (referente à Despesas - Passagem): Deslocamento de palestrantes para o evento de Formação
Continuada TILS e para as Rodas de conversa a serem efetivadas nos eventos do Ceart Aberto.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Descrição Fonte Custo Total

Pro Labore profissionais para mediação nas rodas de conversas e Evento: III

Encontro de TILS da Esfera Artística.
IES (UDESC) R$ 17.500,00

Total R$17.500,00

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente
Não há Equipamento ou Material Permanente

4.7 Despesas - Bolsistas
Não há Bolsistas. 

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 0% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 0% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)

Discriminação R$

Total 0,00
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5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:
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Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 17/10/2020
Local Arivane Augusta Chiarelotto

Coordenador(a)/Tutor(a)
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