Portfólio

Projeto: Evento I Jornada da Inclusão – Palestras, mesas de interação e atrações
culturais reunidos em uma proposta de vivência transformadora para pessoas com
deficiência e seus respectivos familiares, cuidadores e profissionais da área.
Produto: Evento Acadêmico e cultural voltado para o tema da inclusão de pessoas
com deficiência.

1. APRESENTAÇÃO
A ideia de promover a I Jornada Internacional da Inclusão surgiu no XI
Seminário de Extensão, realizado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
em setembro de 2016. A inclusão foi tema de várias oficinas e atividades dentro da
programação deste evento, dentre as quais destacamos uma oficina de emprego
apoiado cujo resultado final culminou com uma proposta deliberativa dos participantes
para a constituição de uma rede territorial (local) e Inter setorial (envolvendo: governo;
mercado e sociedade civil) de apoio à pessoa com deficiência.
Na ocasião, estavam presentes algumas pessoas com deficiência, vários
alunos e professores da PUC Minas e ainda: Pablo Santos Lira - CEO da empresa
social Neo-X, Campinas/SP; Oswaldo Barbosa – Superintendente do Instituto Ester
Assumpção e Maria Mello - CEO da empresa Techno Care. Oportunamente o Sr.
Oswaldo Barbosa comentou no grupo que estava com viagem marcada para a
Espanha, onde realizaria estágio de doutorado sanduíche sobre emprego apoiado e
inclusão, via Programa de Doutorado em Administração da PUC Minas.
A partir daí, foi formado um grupo, que passou a se reunir no formato de
estudos acadêmicos, para co-construção da tal rede de apoio à pessoa com
deficiência (que está em andamento e já tem a participação de outras pessoas).
Em função da proximidade criada, o Oswaldo solicitou ajuda deste grupo na
preparação de um evento internacional sobre inclusão. Ele, no momento, se encontra
em Salamanca junto aos palestrantes que, também, são seus co-orientadores e virão
ao Brasil em função da parceria com o programa stricto sensu em Administração da
PUC Minas.
Dessa forma, a I Jornada Internacional da Inclusão é um projeto de múltipla
colaboração, fruto da articulação espontânea e complementar de parceiros com um
fim comum, que é o de contribuir na construção de uma sociedade inclusiva, onde a
diversidade seja respeitada em sua integralidade.
A data de realização do evento, dias 06 e 07 de dezembro/16, não foi escolhida
por acaso, vez que será bem próxima do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,

03 de dezembro/16. Diante de tantas felizes coincidências, a comissão organizadora
está muito esperançosa diante da oportunidade de promover encontros formadores de
novas opiniões, por meio da disseminação dos valores da inclusão e da articulação de
encontros inéditos, capazes de fazer germinar novos projetos que além de inclusivos,
conjuguem com maestria: qualidade, inovação e sustentabilidade.
2. OBJETIVO
O projeto tem como principal objetivo a realização de um evento intitulado I
Jornada Internacional da Inclusão, realizado na PUC Minas do Coração Eucarístico,
destinado à promoção de palestras, mesas de interação e atrações culturais cujo tema
possibilitará a construção de estratégias voltadas à inclusão da pessoa com
deficiência em vários âmbitos, contemplando o alcance da independência econômica e
autonomia, tendo em vista a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência (3/12).
O público-alvo pensado para o evento foram as pessoas com deficiência, familiares,
profissionais da área de inclusão, órgãos públicos, empresas e escolas que visam
implantar ou aprimorar projetos inclusivos.
O resultado esperado com a realização do evento foi a integração do público com
deficiência em um ambiente pensado para eles, bem como um amparo e um
direcionamento para a melhor forma dos familiares de pessoas com deficiência
lidarem com a questão da inclusão. Também foi resultado almejado proporcionar um
maior conhecimento acerca da inclusão para os profissionais especializados nessa
área e contribuir para a elaboração de projetos de cunho inclusivo por parte de
organizações e de pessoas e o lançamento da proposta da Rede Sociedade Inclusiva:
um modelo inovador, de baixa complexidade e alta aplicabilidade na co-construção de
territórios adaptados e inclusivos. Pode-se concluir que os resultados foram
alcançados com satisfação.

3. JUSTIFICATIVA

Apesar de existirem muitas discussões acerca da inclusão social, na prática
não é comumente visualizado na sociedade eventos que a promovam de forma
efetiva. A importância da I Jornada da Inclusão justifica-se pelo seu foco em um
evento pensado não apenas para os profissionais da área e as organizações, mas
também destinado à integração e inclusão das pessoas com deficiência e seus
familiares. O diferencial, portanto, está nas estratégias utilizadas para promover de
forma efetiva o tema e, portanto, os objetivos esperados com a realização do evento,
pois se acredita que não é suficiente para se programar na sociedade uma realidade
inclusiva a discussão que englobe somente profissionais e organizações interessadas
no assunto.
É essencial que o público diretamente afetado pelo problema da exclusão
social, familiares e deficientes, participe de todas as formas de discussão e promoção
do tema, compartilhando suas experiências e propondo novas estratégias. A questão
da inclusão começa nesse aspecto: os deficientes e seus familiares precisam ser
ouvidos para que as mudanças ocorram e a I Jornada da Inclusão busca impulsionar
essa realidade.
A I Jornada Internacional da Inclusão atingiu um público de cerca de 300
pessoas em ambos os dias, nas diversas atividades promovidas, como palestras,
mesas de interação e atrações culturais. O evento contou com a colaboração de uma
equipe de extensionistas da PUC Minas Coração Eucarística coordenada pela
professora Carolina Resende e também com toda a qualificada equipe do NDHI
(Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão) para a sua organização.

4. EQUIPE DO PROJETO
Nome

Cargo/Instituição

Talita Ferreira

Aluna
extensionista
/PUC Minas

Marina Thomaz

Aluna
extensionista
/PUC Minas

Maíra Castro
Aluna
extensionista
/PUC Minas
Carolina Resende
Aluna
extensionista
/PUC Minas
NDHI (Núcleo de Equipe de funcionários e
Direitos Humanos e professores
Inclusão)

Atividade
Assistente de produção: Atuar como
suporte de toda a organização do
evento.
Assistente administrativo: Organizar
toda a parte operacional do evento
(documentos,armazenamento
de
informações,etc)
Assistente de promoção do evento:
Atuar na divulgação do evento e na
busca por parceiros
Coordenadora da equipe da PUC
Minas: Atuar no gerenciamento de
todas as atividades e relações
institucionais
Suporte de produção: Atuar para o
auxílio com contatos, divulgação,
informações e na organização do
evento.

Pablo Santos Lira

Carolina Fernandes

Oswaldo Barbosa

Maria Mello

CEO Neo-X
social

empresa Planejamento e Gestão da Rede de
Apoio da Pessoa com Deficiência:
Coordenar
os
trabalhos
de
elaboração e proposição da Rede de
apoio até o dia do evento.
Assessora de
Elaboração de Peças de divulgação
Comunicação/Instituto
do evento.
Ester Assumpção
Superintendente
do Coordenação acadêmica do evento:
Instituto
Ester organização
das
temáticas
e
Assumpção e Maria proposições de debates
Mello - CEO da empresa
Techno Care
CEO da Thecno Care
Coordenação de encontros de
inovação em tecnologias assistivas.

5. ETAPAS DO PROJETO
Produto: Apresentação de um evento acadêmico contendo mesas de interação,
palestras e atrações culturais.
Duração do projeto: dois dias (dias 06 e 07 de Dezembro de 2016).
5.1 Etapas de Trabalho:
5.1.1

Pré-produção: um mês e 13 dias (do dia 20 de outubro ao dia 07 de
Novembro).

Durante a pré-produção, houve a busca por patrocinadores e apoiadores para o
projeto, contratação de alunos extensionistas para a realização do projeto,
confirmação das pautas das palestras, de atrações culturais, temas das mesas de
interação, convite aos palestrantes e contratação dos voluntários.

5.1.2

Produção: um mês (24 de outubro a 24 de novembro)

Durante o período de produção do evento, o foco foi em conseguir tradutor de
espanhol para palestras, providenciar certificado de ACG (horas complementares)
para tradutores e equipe de colaboração, atuar na divulgação do evento para parceiros
internos e externos, Solicitar brindes para palestrantes, realizar um projeto para
apresentação do evento, buscando patrocínio, solicitar tradutor de libras para palestras
e atrações culturais, reservar vagas de estacionamento para os palestrantes, solicitar
logomarca dos patrocinadores e organizar o cerimonial no dia do evento.

5.1.3

Divulgação: 45 dias (17 de outubro a 30 novembro)
A divulgação foi a etapa destinada á distribuição dos cartazes em instituições
culturais e de ensino; divulgação do projeto em sites, blogs e redes sociais e
mídias impressas; criação da identidade visual do projeto; elaboração dos

textos de divulgação e promoção; revisão dos textos; criação das peças de
divulgação e promoção do projeto e Impressão do cartaz.
5.1.4

Administração e acompanhamento:
Parte destinada á execução financeira (pagamento dos serviços prestados
pelos fornecedores, prestadores de serviço e pessoal da equipe, bem como
dos impostos devidos),acompanhamento e gestão do projeto (físico e
financeiro),prestação de contas e elaboração do relatório final.

6. Evento – 06 e 07 de Dezembro

