
PROGRAMAÇÃO SENSIBILIZA NA AGENDA ACADÊMICA 

 

Dia 22/10 

Das 9h às 12h 

Oficina de Libras 

Local: Campus do Gragoatá, Bloco E, Sala 205 

Público alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação 

 

Das 13h às 15h 

Encontro dos alunos com deficiência (espaço especial para conversar sobre 
o cotidiano do estudante com deficiência para debater na UFF; as barreiras 
enfrentadas no dia a dia na sala de aula, as conquistas e sugestões para 
melhorar o acesso e a permanência do aluno com deficiência em nossa 
universidade). 

Local: Campus do Gragoatá, Bloco E, sala 201 

Público alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação 

 

Dia 23/10 

Das 13h às 17h 

Hot dog no Escuro 

Local: Campus do Gragoatá 

Público alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação 

  

Dia 24/10 

Das 14h às 16h 

Oficina de Audiodescrição 

Local: Campus do Gragoatá, - Bloco E, Sala 205 

Público alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação 

  

Das 9h às 11h 

Oficina de Confecção e Exposição de Materiais Didáticos Acessíveis 

Local: Campus do Gragoatá, Bloco E, Sala 203 



Das 9h às 11h 

Oficina de Criação de Games Acessíveis 

Local: Campus do Gragoatá, Bloco E, Sala 201 

Público alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência, autismo e altas habilidades/superdotação 

  

Dia: 29/10/2013 

Das 13h às 16h 

Palestrante: Mônica Pereira dos Santos, Phd; professora da Faculdade de 
Educação - Graduação e Pós-graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 

Local: Auditório do Campus de Campos dos Goytacazes, 

Público Alvo: Alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade em 
geral interessada nas questões relacionadas à inclusão de pessoas com 
deficiência 

  
  

 

 

 


