Exposição interativa em acessibilidade na UFPE
Coordenadora: Luiza Maria Pereira de Oliveira

E-mail: opmluiza@gmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: BC - Biblioteca Central

Unidade de Origem: BC - Biblioteca Central

Abrangência: Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão
Local de Realização: Bibliotecas dos Campi da UFPE: Recife; Caruaru e Vitória de Santo Antão

Resumo da Proposta:
A exposição Interativa em Acessibilidade na UFPE, cuja equipe se compõe de 01 bibliotecário, 01 professor, 08 técnicos
administrativos e 03 discentes. É um evento acadêmico expositivo que inclui uma dinâmica envolvendo todo o corpo
acadêmico e comunidade externa, mostrando as vivências diversas de pessoas com deficiência no âmbito universitário,
focado em sua trajetória na universidade e no NACE, atraindo a comunidade externa e interna da UFPE. A ação
proposta consiste em fazer com que as pessoas entendam o que é acessibilidade e vislumbrem a inclusão de forma
natural, trabalhando na redução das barreiras atitudinais, informacionais e comunicacionais, ou seja, trabalhar de
forma interativa e rápida a percepção e conhecimento do visitante. O público alvo dessa ação é toda a comunidade
acadêmica da UFPE, instituições que desenvolvem trabalhos com pessoas com deficiência e comunidade circunvizinhas.
O cronograma com participação interativa está discriminado a seguir: CENTRAL
07 a 11/05/2018 CAC
21 a
25/05/2018 CCEN 04 a 08/06/2018 CFCH 18 a 22/06/2018 CCS
02 a 06/07/2018 CE
16 a 20/07/2018 CB
30/07 a 03/08/2018 CCJ 13 a 17/08/2018 APLICAÇÃO 27 a 31/08/2018 CCSA 10 a 14/09/2018 CTG
24 a
28/09/2018 CAV 08 a 11/10/2018 CARUARU
22 a 26/10/2018 O projeto terá o financiamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais) mais 01 bolsa no valor de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois reais).

Objetivo Geral:
O objetivo geral da Exposição Interativa de Acessibilidade na UFPE é dar visibilidade, sensibilizando para a questão da
acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no ambiente acadêmico.

Objetivos Específicos:
1-Articular intersetorialmente a promoção da acessibilidade no campus da UFPE;
2- Trabalhar de forma breve a questão das barreiras atitudinais;
3 –Mostrar à pessoa com deficiência que a mesma tem capacidade e condições de frequentar o ambiente acadêmico;
4- Trabalhar a informação, a sensibilização, o conhecimento e inserção da pessoa com deficiência;
5 - Construir um ambiente com troca de conhecimentos acerca da acessibilidade.

