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1. Informes Gerais;
· Professor Fernando informa que o único assunto pendente é o Relato que
ele fará no ConsUni referente à reserva de vagas, mas que isto está na
pauta desta reunião, e após a contribuição dos membros da Comissão,
encaminhará o documento com as alterações propostas para a Secretaria
Geral;
· Gustavo informa que estão abertas as inscrições para o AuxílioAcessibilidade; este subsídio financeiro visa dar condições para que os
estudantes com deficiência possam adquirir algum material ou
equipamento que o auxilie em seu cotidiano acadêmico;
· Gustavo informa ainda o falecimento de um estudante com deficiência;
2. Apresentação da(s) Professora(s) de Libras;
· Professora Cláudia agradece a oportunidade de estar na comissão; cita o
nome das outras duas professoras (PEGAR OS NOMES), que não puderam
estar presentes à reunião;
ü De imediato, a professora relata que existe uma demanda reprimida
da disciplina de Libras e que isso tem sido objeto de discussão entre
as professoras;
ü Paralela às atividades de docência e, junto com outros membros do
Núcleo de Acessibilidade, as professoras têm promovido ciclos de
palestras que envolvam os assuntos das pessoas com deficiência;

ü Segue seu relato apresentando o cotidiano das pessoas com
deficiência, dando enfoque às pessoas surdas e suas dificuldades
relacionadas à língua;
3. Relato ao ConsUni a respeito das Cotas para Pessoas com Deficiência;
·
·
·
·

Professor Fernando contextualiza a proposta desta reserva de vagas que é
específica da UFABC, e o porquê que ela foi congelada no ano anterior;
Na sequencia, lê o documento para os presentes na reunião;
Os membros da comissão tiram suas dúvidas em relação ao relato, fazendo
ajustes e complementando alguns trechos do referido documento.
Após a contribuição de todos os presentes, o documento foi aprovado por
unanimidade.

4. Discussão de casos.
Não houve tempo hábil para as discussões de casos.

