
 

 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

ASSESSORIA DE GRADUAÇÃO 

ESPAÇO A3 – APOIO AO ALUNO  

 

 

A  IV Jornada de Educação Inclusiva da UNIVALE, ocorreu nos dias 10 

e 11 de fevereiro de 2022, abordando o tema central: “Inclusão e 

acessibilidade na Universidade”, com reflexões sobre os desafios e 

conquistas.  

 

Trata-se de uma ação institucional do Espaço A3, organizada com o 

apoio do GEPE – Setor de Apoio Pedagógico, e teve como objetivo 

geral realizar o lançamento oficial do Plano Institucional de Inclusão e 

Acessibilidade da Univale para o corpo docente, além de refletir sobre 

os desafios e as conquistas para a inclusão e acessibilidade, a partir de 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, sob o viés dos tipos de 

acessibilidades metodológicas, atitudinais e físicas previstos no Plano. 

 

Em razão do contexto de pandemia de Covid-19 à época de sua 

realização, o evento acontece de forma remota, com a seguinte 

programação:  

 

  



 

 

PROGRAMAÇÃO -  10 de fevereiro de 2022 

 

MANHÃ (9h às 11h30) 

 

09:00 - Abertura oficial (vídeo 

da reitora) 

09:10 - Acolhida da Assessoria 

de Graduação  

09:20 – Produção de Nuvem de 

palavras sobre inclusão e 

acessibilidade com a 

Pedagoga do GEPE, Fabrícia 

Abelha.  

09:30: Exposição sobre os 

serviços, programas e ações do 

Espaço A3, pelo Coordenador 

Edmarcius Carvalho Novaes. 

10:00 – Exposição sobre os tipos 

de acessibilidades 

metodológica, física e 

atitudinal, com as professoras 

Adelice Bicalho, Adriana 

Portugal e Hélica Contin. 

11:30 - Encerramento 

 

NOITE (19hàs 21h30) 

 

19:00 - Abertura oficial (vídeo 

da reitora) 

19:10 - Acolhida da Assessoria 

de Graduação  

19:20 – Produção de Nuvem de 

palavras sobre inclusão e 

acessibilidade com a 

Pedagoga do GEPE, Fabrícia 

Abelha.  

19:30: Exposição sobre os 

serviços, programas e ações do 

Espaço A3, pelo Coordenador 

Edmarcius Carvalho Novaes. 

20:00 – Exposição sobre os tipos 

de acessibilidades 

metodológica, física e 

atitudinal, com as professoras 

Adelice Bicalho, Adriana 

Portugal e Hélica Contin. 

20:30 - Encerramento  

 

 

PROGRAMAÇÃO -  11 de fevereiro de 2022 

MANHÃ (9h às 11h) 

 

09:00 - Acolhida com a 

professora Adelice Bicalho 

09:10 -  Exposição de vídeo com 

depoimento da aluna Larissa 

Miranda sobre o atendimento 

recebido no Espaço A3 

09:20 - Apresentação da 

proposta do dia, com o Prof. 

Edmarcius Carvalho 

NOITE (19hàs 21h) 

 

19:00 - Acolhida com a 

professora Adelice Bicalho 

19:10 -  Exposição de vídeo com 

depoimento da aluna Larissa 

Miranda sobre o atendimento 

recebido no Espaço A3 

19:20 - Apresentação da 

proposta do dia, com o Prof. 

Edmarcius Carvalho 



 

 

09:30: Divisão dos participantes 

em 3 grupos e realização de 

dinâmica sobre os tipos de 

acessibilidade atitudinal, física e 

metodológica, com: 

09:40 – Exposição de vídeos 

institucionais sobre os tipos de 

acessibilidades na Universidade 

10:00 - Preenchimento e 

discussão dos formulários via 

google forms sobre as 

acessibilidades existentes nos 

cursos 

10:30 - Preenchimento  e 

discussão dos formulários via 

google forms sobre as 

acessibilidades em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão nos 

cursos 

11:00 - Avaliação do evento e 

encerramento 

19:30: Divisão dos participantes 

em 3 grupos e realização de 

dinâmica sobre os tipos de 

acessibilidade atitudinal, física e 

metodológica, com: 

19:40 – Exposição de vídeos 

institucionais sobre os tipos de 

acessibilidades na Universidade 

20:00 - Preenchimento e 

discussão dos formulários via 

google forms sobre as 

acessibilidades existentes nos 

cursos 

20:30 - Preenchimento  e 

discussão dos formulários via 

google forms sobre as 

acessibilidades em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão nos 

cursos 

21:00 - Avaliação do evento e 

encerramento  

 

 

 

REGISTROS DO EVENTO  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

  



 

 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

Matéria da Univale TV sobre a Jornada – Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qo1-jh29OXc 

 

 



 

 

 

Matéria da Univale TV sobre o Lançamento do Plano de 

Acessibilidade e Inclusão da Univale 

https://www.youtube.com/watch?v=p7x7cQXy0yA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7x7cQXy0yA

