RELATÓRIO FINAL

Título: Setembro Verde: avanços e desafios na luta pelos direitos das pessoas com deficiência
Data Início: 2020-09-30
Data Fim: 2020-09-30
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:
Quilombola
Indígena
Outra

Faixa Etária do público beneficiado:
20 a 39

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

Nº pessoas atendidas: 50
Detalhamento da área atendida (Bairro/Comunidade): A atividade foi desenvolvida de forma remota, através da plataforma Google Meet, na qual os participantes
puderam interagir através de perguntas no chat e também de forma síncrona.
Principais potencialidades: Além da participação síncrona do público, permitindo que fizessem comentários e tirassem suas dúvidas, este momento de diálogo
em formato de palestra trouxe um conteúdo bastante relevante, de fácil compreensão e com recurso de acessibilidade (interpretação em libras). O coordenador
do Napne campus Acopiara e mediador do evento, assim como alguns palestrantes e inscritos, são pessoas com deficiência, e através dessa ação pudemos
garantir o seu lugar de fala, 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. Para esta atividade, especificamente, não fizemos esta solicitação à instituição pois pudemos contar com a
colaboração de profissionais de outras instituições, no entanto, 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.
Estratégias de superação: Convidamos profissionais intérpretes de libras de outra instituição: uma professora que faz parte do Napne campus Acopiara como
membro externo (FECLI/UECE) e uma colega dela. Infelizmente uma das intérpretes teve problemas com sua conexão e a maior parte do tempo a atividade
contou somente com uma profissional, o que reforça nossa demanda por profissionais intérpretes de libras no campus.
Etnia do grupo beneficiado:
Quilombola
Indígena
Outra
Nível de escolaridade do grupo beneficiado:
Médio
Médio(Técnico)
Graduado

Pós-Graduado
Atividades desenvolvidas:
Título da atividade

Resultados Alcançados

Palestra "Setembro Verde: avanços e desafios na luta pelos
direitos das pessoas com deficiência"

Realização de atividade em formato de Live, via Google Meet, 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. Antônio Nelson Moreno (IFCE
campus Acopiara). Os palestrantes foram: Vanessa Vidal Lima (professora de libras da UFC e modelo), Elizon Vieira de Oliveira
(Servidor da Justiça Eleitoral do Ceará) e Carla Andrea da Silva (UFPI/CAFS-Campus Floriano ). As intérpretes de libras foram Diná
Souza da Silva (FECLI/UECE, Iguatu) e Amanda.

Participantes:
Nome

CPF

Edna Maria Jucá Couto Amorin

990.084.403-34

Diná Souza da Silva

004.122.003-09

Vanessa Lima Vidal Machado

956.518.023-04

Elizon Vieira de Oliveira

859.211.573-68

Carla Andréa Silva

934.996.983-15

Lucivando Lopes da Silva

056.870.643-97

Karla Naiury Queiroz de Sousa

058.161.293-09

Dóres Pereira de Sá Rodrigues

662.113.363-49

Maria Aparecida Ferreira Barbosa Fernandes

450.589.704-49

Francisca Deyve Samme de Sousa Dias

021.151.683-05

Ingride Maira Silva das Chagas

051.022.473-36

Marcos André Fontenele Sales

027.519.303-95

Keliane Amaral da Silva

057.527.643-60

Josefa Luis Pereira

089.531.484-30

Wiron de Araújo Holanda

782.801.413-91

Iramaya Silva Lessa

614.490.523-55

Alexandre Marcos Falcão Costa

000.170.464-83

Sabrina Elaine Silva Lima

050.316.183-70

Antonia Leidiane Alves

609.238.543-04

Felisvaldo Pereira Valuar

854.713.723-87

Paulo Henrique Soares da Silva

603.789.003-07

Antonio Cleber dos Santos Silva

056.071.393-28

Francisca Margareth Gomes de Araújo

211.742.963-72

Francisca Daianir de Lima

027.697.623-11

Luan Cabral da Silva Araujo

029.641.623-10

