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                                                     PLANO DE TRABALHO ANUAL 

 

 

1- UNIDADE DE TRABALHO 

 

Unidade de Trabalho: Coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão/Pró-Reitoria de 

Extensão e Ações Comunitárias.  

 

Chefia: Rafael Pontes de Lima, designado pela Portaria no 1329/2014.                                

 

Chefia imediata: Eliane Leal Vasquez, designada pela Portaria no 2228/2015.     

 

Ano: Relativo às ações institucionais de 2016. 
 

  

2- MISSÃO 

 

- Garantir a ampliação das ações institucionais no âmbito da política nacional de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva na Universidade Federal do Amapá.     

 

3- DIRETRIZES 

 

 I. Atuar como núcleo de assessoramento da PROEAC para sistematizar as ações institucionais 

relativas à política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

 II. Realizar atendimento individual e/ou grupal aos acadêmicos quanto às necessidades 

educacionais específicas, conforme previsto no Programa Acessibilidade na Educação 

Superior (INCLUIR), no Decreto no 6.571/08 e na Resolução CNE/CEB no 04/09, ou seja, 

estudantes que possuem deficiência visual ou cegueira (DV); deficiência auditiva ou surdez 

(DA); deficiência física (DF); deficiência intelectual (DI); deficiência múltipla (DM); 

transtorno do espectro autista (TEA); superdotação/altas habilidades (AH); bem como às 

seguintes categorias diagnósticas, definidas pelo Código Internacional de Doenças (CID-10): 

F00 a F09 (transtornos mentais orgânicos); F80 a F89 (transtornos do desenvolvimento 

psicológico); F90 a F98 (transtornos do comportamento e emocionais durante a 

infância/adolescência). 
 III. Prestar informações a respeito da política nacional de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva para estabelecer parcerias com outras instâncias da UNIFAP e com 

organizações externas. 

 IV. Zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada à acessibilidade na educação 

superior. 

http://www2.unifap.br/nai/
mailto:naiinclusao39@gmail.com


 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS 

                                 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
  

Rodovia Juscelino Kubitschek, km-2, s/n, Bairro: Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP:  68903-4019 

http://www2.unifap.br/nai/ 

naiinclusao39@gmail.com 

Telefone: (096)-3312.1764 

 2 
 

 

 

 

 V. Prestar assessoramento as Pró-Reitorias, Departamentos Acadêmicos, Unidades de 

Trabalho e aos Campi da UNIFAP, como esfera consultiva no processo de elaboração                  

de indicadores sobre o apoio a estudantes com necessidades educacionais específicas na 

educação superior. 

 VI. Apoiar a produção de conhecimento e divulgar práticas sobre educação inclusiva na 

educação superior. 

 

4- METAS 

 

4.1. Fluxo documental e aquisição de tecnologia assistiva 

 

 - Elaborar o plano de trabalho anual do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade 

Federal do Amapá (NAI/UNIFAP), com a participação dos servidores lotados no núcleo.  

- Elaborar o Plano Operacional Padrão do NAI (POP) após aprovação do regimento do núcleo.  

- Garantir a celeridade na tramitação de documentos no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração (SIPAC) e Contratos ou no Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH).  

- Adquirir tecnologias assistivas de ponta para suprir as necessidades de atendimento dos 

estudantes com necessidade educacionais específicas no núcleo, bem como para os campi da 

UNIFAP.   

 - Elaborar os indicadores/relatórios dos serviços prestados pelo NAI, bem como atender as 

demandas de acessibilidades física, pedagógica e de comunicação encaminhadas ao núcleo. 

 

 

4.2. Adaptação de material didático e pedagógico acessível 

 

 

- Foco: A adaptação de material didático e pedagógico acessível é destinada aos acadêmicos 

com necessidades educacionais específicas, ou seja, estudantes que possuem deficiência 

visual ou cegueira (DV); deficiência auditiva ou surdez (DA); deficiência física (DF); 

deficiência intelectual (DI); deficiência múltipla (DM); transtorno do espectro autista (TEA); 

superdotação/altas habilidades (AH); bem como às seguintes categorias diagnósticas, 

definidas pelo Código Internacional de Doenças (CID-10): F00 a F09 (transtornos mentais 

orgânicos); F80 a F89 (transtornos do desenvolvimento psicológico); F90 a F98 (transtornos 

do comportamento e emocionais durante a infância/adolescência) que estiverem regularmente 

matriculados em Cursos de Graduação e de Pós Graduação da UNIFAP.  

- Ação: Atendimento as solicitações de adaptação de materiais didáticos para estudantes com 

necessidades educacionais específicas encaminhadas ao NAI.  
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4.3. Atendimentos Educacionais Especializados e Apoio Psicopedagógico 

 

- Foco: Este dar-se-á durante o ano letivo, havendo vagas, através de encaminhamentos das 

Pró-Reitorias, Departamentos e Unidades de Trabalho da UNIFAP ou por demanda solicitada 

através de encaminhamento com laudo médico, sendo os acadêmicos o público alvo do NAI. 

- Ação: Realizar o atendimento educacional especializado e o apoio psicopedagógico.  

 

 4.4. Matrícula Acadêmica: “NAI com você” 
     

- Foco: A referida ação institucional será organizada durante o período de matrícula acadêmica, 

em parceria com a PROGRAD e o NTI, tendo como público alvo, acadêmicos com 

deficiências, recém ingressos na instituição e seus familiares.  

- Ação: Recepcionar e identificar acadêmicos com deficiência em seus respectivos cursos, bem 

como produzir informativos sobre os serviços prestados pelo NAI. 

 

 

4.5. Assessoria aos Campi: “NAI nos campi” 

 

- Foco: Esta ação o correrá nos Campi Santana, Mazagão e Binacional de Oiapoque da 

UNIFAP, em parceria com a PROGRAD, sendo seu público alvo, servidores técnico-

administrativos e professores. 

- Ação:  Auxiliar as coordenações dos Campi Santana e Mazagão, bem como direção do 

Campus Binacional de Oiapoque a organizarem as comissões que atuarão em ações do NAI, 

constituindo assim os “braços do NAI” nos respectivos campi.  

 

 

4.6. Datas comemorativas: “Calendário Inclusivo” 

 

- Foco: Ocorrerá a cada dois meses, em datas definidas pela equipe do NAI, em parceria com a 

Rádio Universitária, PROGEP, DEX/PROEAC, Coordenação de Cursos de Graduação e 

outros, sendo o público alvo a comunidade acadêmica. 

- Ação: Sensibilizar a comunidade acadêmica para inclusão das pessoas com deficiências, 

através de dinâmicas, comunicações na rádio, distribuição de folhetos, intervenções artísticas 

e outras atividades.  

 

 

4.7. “CIA Diferenças - Cinema, Inclusão e Acessibilidade”  

 

- Foco: Esta será organizada por meio de inscrição, uma vez por ano, em data a ser definida 

pela equipe do NAI, com vista a promover formação continuada. A ação ocorrerá em parceria 
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com a PROGEP, sendo os professores da UNIFAP e demais professores interessados o público 

alvo. 

- Ação: Realizar debates sobre inclusão, necessidades educativas especiais e acessibilidade.  

 

 

4.8. Estratégias de Estudos: “Aprendendo a aprender” 

 

- Foco: Ocorrerão em grupos, por inscrição e em datas a serem definidas pela equipe do NAI, 

sendo os acadêmicos da UNIFAP com NEE, demais acadêmicos da instituição e pessoas 

interessadas havendo vagas, o público alvo.  

- Ação: Proporcionar aos estudantes universitários momentos que possibilitem a criar hábitos 

de estudo e refletir sobre a vivência acadêmica.  

 

 

4.9. Roda de Conversa: “Educação Inclusiva no Ensino Superior” 

 

- Foco: Esta será organizada anualmente, sendo a participação feita por inscrição e em data 

estabelecida pela equipe do NAI ou inclusa em alguma programação/evento da UNIFAP, 

sendo a comunidade acadêmica e externa, o público alvo.  

- Ação: Refletir a educação inclusiva no ensino superior e temáticas sobre diversidade e 

inclusão social, bem como tornar público as ações, serviços e projetos desenvolvidos pelo NAI.  

 

 

4.10. Formação continuada: “NAI nos eventos” 

 

- Foco: Participação da equipe do NAI em eventos promovidos por outras instituições de 

ensino superior, com ênfase em discussões sobre educação inclusiva ou pessoas com 

deficiências e apoio à realização de eventos que discutem temáticas da educação inclusiva na 

educação superior, bem como entidades que atuam com pessoas com deficiência.  

- Ação: Participação em eventos científicos e culturais, com apresentação de trabalhos.   

 
 

5- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

 
 

Ação Recurso Humano Equipamento/ 

Mobiliário 
Instalação Física Recurso 

Financeiro 

Fluxo documental e 

tecnologia assistiva 
Equipe do NAI 

Os disponíveis 

no núcleo. 
Salas do NAI. 

Custeio para material de 

consumo; Capital para 

material permanente. 

http://www2.unifap.br/nai/
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Adaptação de 

material didático e 

pedagógico 

Bolsistas do NAI, 

sob coordenação da 

técnica de assuntos 

educacionais. 

Os disponíveis 

no núcleo. 
Salas do NAI. 

Custeio para material de 

consumo; Capital para 

material permanente. 

Atendimento 

Educacional 

Especializado e  

Apoio 

Psicopedagógico 

Equipe de execução 

do Projeto SAPE, 

sob coordenação da 

Profa Dra. Leila 

Feio / Equipe do 

NAI 

Os disponíveis 

no NAI. 
Salas do NAI. 

 

 

Custeio para material de 

consumo. 

 

NAI com você 
Equipe do NAI, 

PROGRAD e NTI 

Os disponíveis 

no 

núcleo/Campus 

Marco Zero do 

Equador. 

DERCA/UNIFAP/Ca

mpus Marco Zero do 

Equador. 

Custeio para material de 

consumo. 

NAI nos campi 
Equipe do NAI e 

PROGRAD 

Os disponíveis 

no núcleo e nos 

Campi STN, 

MZ e BOIP. 

Salas dos Campi 

Santana/Mazagão e 

Campus Binacional 

de Oiapoque. 

Custeio para diárias e 

passagens; Capital para 

material permanente. 

Calendário 

Inclusivo 

Equipe do NAI, 

Rádio 

Universitária, 

DEX/PROEAC, 

Coord. de Cursos e 

outros. 

Os disponíveis 

no 

núcleo/Campus 

Marco Zero do 

Equador. 

 

Salas do NAI e Rádio 

Universitária e outras 

instalações. 

Custeio para material de 

consumo. 

CIA Diferenças 
Equipe do NAI e 

PROGEP. 

Os disponíveis 

no núcleo e 

PROGEP. 

Salas do núcleo e 

PROGEP. 
Custeio para material de 

consumo. 

Aprendendo a 

aprender 
Equipe do NAI 

Os disponíveis 

no NAI. 
Salas do NAI. 

Custeio para material de 

consumo. 

Roda de Conversa 

Equipe do NAI, 

PROGRAD, 

NEAB, NEC e 

representantes de 

entidades externas.  

Os disponíveis 

no NAI. 
Salas do NAI. 

Custeio para diárias e 

passagens/ material de 

consumo. 

NAI nos eventos Equipe do NAI --------------- 

Eventos realizados 

por outras instituições 

de ensino superior. 

Custeio para diárias e 

passagens 
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6- CRONOGRAMA 

 

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

Fluxo documental e 

aquisição de tecnologias 

assistivas 

X X X X X X X X X X X X 

Adaptação de material 

didático e pedagógico 
X X X X X X X X X X X X 

Atendimento 

Educacional 

Especializado e Apoio 

psicopedagógico 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

X 

NAI com você    X X   X X    

NAI nos campi       X X     

Calendário Inclusivo           X X 

CIA Diferenças       X X     

Aprendendo a aprender     X X       

Roda de Conversa          X X  

NAI nos eventos      X X X X X X  

 

 

 

7- CUSTEIO E CAPITAL 

 

A previsão orçamentária para execução do plano de trabalho do NAI/2016 depende de 

autorização da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal do Amapá 

(PROPLAN/UNIFAP), sendo que nos anos anteriores este núcleo obteve recursos financeiros 

advindos do Programa Incluir/Ministério da Educação e para o ano de 2016, aguardamos a 

aprovação desses recursos.   

 

 

8- RECURSOS HUMANOS 

 

A equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI/UNIFAP é formado por cinco pessoas, 

sendo três servidoras que atuam no administrativo e psicopedagógico (coordenadora, técnica em 

assuntos educacionais e psicóloga). Além disso, a equipe conta com dois bolsistas que 

desempenham suas atividades laborais no núcleo, com vistas a atender as demandas de 

acessibilidades física, pedagógica e de comunicação encaminhadas ao núcleo, sob coordenação 

da técnica em assuntos educacionais. 
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9- AVALIAÇÃO 

 

O NAI acompanhará e avaliará suas ações de modo sistemático e contínuo, através de reuniões 

participativas e quinzenais envolvendo servidores técnico-administrativos e docentes, bolsistas, 

alunos público-alvo e seus familiares. Esse processo avaliativo se materializará através de 

instrumentais elaborados para esse fim, tais como: atas de reuniões, registros fotográficos e 

formulários de avaliação.   

 
 

Macapá, 05 de abril de 2016. 

 
 
 

Eliane Leal Vasquez 

Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

Portaria no 2228/2015-UNIFAP 

                      Matrícula SIAPE no 1947104 

          

                       Marina Knaip Delogo 
                      Psicóloga 

                      Matrícula SIAPE no 1619438  

 

                           Myryan Sylvia Sousa de Almeida 
                          Técnica em Assuntos Educacionais 

                         Matrícula SIAPE no 2040962 
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