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TÍTULO DO PROJETO 

 Acompanhamento acadêmico no Núcleo de Apoio a Inclusão no contexto do ERE  
 
 

1 Justificativa da proposta 
 
Apoio a alunos que possuem deficiência com demandas especificas (campus JF), no contexto do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE). Trata-se de um projeto emergencial, cujas bolsas foram 
aprovadas e resolução específica pelo Conselho Superior da UFJF. 

 
2 Explicitação de objetivos e metas 
 

Acompanhar o processo de inclusão de aluno com deficiência no contexto do ERE e apoiar a 
produção de materiais para acessibilidade curricular, caso seja necessário.  
 

3 Descrição objetiva das atividades a serem desenvolvidas 
 

Realizar o acompanhamento acadêmico dos estudantes atendidos pelo NAI no contexto do Ensino 
Remoto Emergencial (ERE). Participar das reuniões semanais de estudo e planejamento realizadas 
virtualmente. Produção de materiais para acessibilidade curricular, tais como: gravação de áudios 
para alunos cego; ampliação de material para alunos com baixa visão; apoio pedagógico para alunos 
com limitações motoras (paralisia cerebral, paraplegia, tetraplegia).  

 
 

4 Compatibilidade das atividades com o objetivo do projeto  

As atividades a serem desenvolvidas são totalmente compatíveis com o objetivo do projeto  

 

5 Interlocução entre as atividades de projeto de Treinamento Profissional e o Projeto 
Pedagógico do Curso – PPC no que se refere à constituição de habilidades a serem 
desenvolvidas pelo graduando  

As atividades do projeto prevê interlocução com todos os cursos da UFJF que tiverem demanda de 
acompanhamento pedagógico para alunos com deficiência.  

 

6 Impacto na formação profissional discente nas áreas de atuação dos(as) graduandos(as)  

Os alunos vivenciarão o processo de inclusão na prática, através de atividades formativas e produção 
de materiais para beneficiar a aprendizagem e a participação de estudantes com barreiras impostas 
por deficiência (sensorial, física e intelectual).  
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7 Previsão de procedimentos de acompanhamento e avaliação do projeto e dos(as) 

graduandos(as)  

Os graduandos selecionados terão formação e orientação sistemática no que se refere ao processo de 
inclusão e produzirão portfólios das atividades realizadas  

 
COORIENTADOR: 
Nome completo: Mylene Cristina Santiago    SIAPE: 1964853   E-mail: mylenesantiago87@gmail.com  
Telefone: 32999715420  
  
ORIENTADOR:  
Nome completo:  Katiuscia Cristina Vargas Antunes       SIAPE: 2022113         E-mail: 
katiuscia.vargas@educacao.ufjf.br   

            Telefone: 32991741291  
 

 

Termo de compromisso dos orientadores ou coorientadores: 

Declaro conhecer os critérios da Resolução 028/2019 - CONGRAD e estar ciente dos meus deveres como 
orientador(a) ou coorientador(a).  

 

 

 

Orientador(a) (Katiuscia C. Vargas Antunes)  

 

 
Coorientador(a) (Mylene Cristina Santiago)  

 

 

 

 
 

 
Katiuscia C. Vargas Antunes 

Orientador(a) 


