Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTIZAÇÃO
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Bolsista: Evelyn Drieli Floriano Guardiano
Surpevisor: Marina Dias

INTRODUÇÃO
O NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
do campus São José dos Campos, criado no ano
de 2018, tem como responsabilidade trabalhar
com a comunidade universitária nas questões que
envolvam o acesso e a permanência de pessoas
com deficiência no campus.
Em 2019, com a inclusão dos bolsistas,
pretendia-se ampliar as atividades do Núcleo,
para que as ações tomadas alcançassem um
maior público.

DESAFIO PARALÍMPICO – O ESPORTE COMO
FERRAMENTA DE INCLUSÃO
Em comemoração ao Dia Nacional do Atleta
Paralímpico, no dia 22/09/19, desafiou-se os
alunos de graduação a praticarem esportes
destinados às pessoas com deficiência.
Dentre os esportes escolhidos:
• Voleibol sentado e Skate paralímpico
adaptados para pessoas com deficiência física
• Slackline e Corrida paralímpica:
adaptados para deficientes visuais

DESENVOLVIMENTO
Com o intuito de aproximar e conscientizar a
comunidade aos assuntos relacionados à
acessibilidade e inclusão, durante o segundo
semestre de 2019 foram realizadas algumas
atividades de vivência e diálogo com os alunos de
graduação.
CINE NAI – EXIBIÇÃO DE CURTAS E RODA
DE CONVERSA
Para fomentar o diálogo sobre a importância
de se proporcionar um ambiente inclusivo e
acessível para as diversas deficiências, realizouse então a exibição de alguns curtas que
retratavam
algumas
situações
envolvendo
pessoas com deficiências, buscando direcionar a
uma reflexão pessoal e a uma conversa sobre os
temas em questão.
Foram exibidos:

O Núcleo conta hoje com duas redes sociais
para que um maior número de pessoas possam
acompanhar nossas atividades, além de poderem
interagir e conhecer algumas datas importantes e
significativas para a comunidade PCD.
facebook.com/naisjc
acessibilidadesjc

CONSIDERAÇÕES
Busca-se
nas
atividades
melhorar
a
comunicação com alunos e servidores, com algum
tipo de deficiência, para que haja maior abrangência
nas atividades e melhoramento contínuo do
ambiente universitário para estas pessoas.
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