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SINOPSE COPA – 18/07/2018 
 
 

Presentes: Prof. Acácio Sidinei Santos (Pró-reitor  de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas), Prof. 
André Luiz Brandão (representante do CMCC), Erica Terceiro Cardoso Dalanesi (representante da Prograd), 
Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (representante TA do Núcleo de Acessibilidade), Prof.  Olavo Luppi Silva 
(representante do CECS), Paloma Breit dos Santos ( representante discente), Prof. Claudia Regina Vieira 
(representante do CCNH). Ouvintes: Prof. Priscila Benitez, Ricardo Soares Lima 
Ausência(s) Justificada(s): não houve justificativas 

 
 
1. Informes gerais: 

1.1 O presidente da comissão, Acácio Almeida, apresenta o servidor Ricardo Soares como interface entre a 
COPA e a Superintendência de Obras de São Bernardo do Campo. 

1.2 É informado aos membros da Comissão que a contratada apresentará um cronograma geral de execução e um 
primeiro projeto com as necessidades previamente estabelecidas; é solicitado que os membros analisem os 
materiais já existentes e os que serão incluídos e tragam contribuições para melhoria dos mesmos.  

1.3 O presidente destaca que as contribuições devem ser feitas antes da aprovação do projeto, pois não serão 
permitidos novos aditivos no contrato. 

1.4 Alguns membros da comissão solicitam esclarecimento sobre a elaboração do projeto, pois acreditam que a 
empresa deveria trazer um projeto já com todas as soluções;  

1.5 É explicado que a empresa solicita a contribuição da UFABC para que possa fazer um projeto que atenda as 
necessidades específicas da universidade, pois existem coisas que vão além da adequação à legislação 
vigente. 

1.6 São retomados, por alguns membros, apontamentos que foram feitos previamente e que não estão 
contemplados no ultimo projeto da contratada, a saber: um elevador ou acesso da entrada principal do bloco 
Delta à praça cívica e a acessibilidade dos laboratórios didáticos. 

1.7 O representante Gustavo ressalta que esses itens de fato foram tratados em relatórios anteriores da comissão, 
que foram devidamente repassados para a contratada, porém continuam exclusos do projeto. 

1.8 O presidente retoma ao ultimo informe, no caso um esclarecimento sobre pedido de pauta da representante 
Paloma, explicando que a solicitação será atendida ao fim da reunião. 

 
2. Leitura do relatório que seria apresentado ao CONSUNI. 
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2.1 É proposto pela representante Érica que seja colocado no relatório as questões pertinentes aos laboratórios e a 
mesma fica de fazer as inclusões até a próxima reunião. 
 
2.2 É levantada pela representante Priscila a questão da troca da contratação de cuidadores por professores de 
educação especial. 
 
2.3 É solicitado a inclusão do Plano de Atendimento ao Discente, sendo que a proposta do Núcleo de 
Acessibilidade, apresentada pela professora Priscila, é o desenvolvimento do Planejamento Educacional 
Personalizado.  
 
2.4  Levantamento do ponto sobre o Programa Permanente de Capacitação em acessibilidade para toda a 
comunidade (alunos com deficiência, docentes, monitores e técnicos administrativos).  
 
2.5 É proposto um encaminhamento para a parte “Ações a serem desenvolvidas”, a saber: a redução do número de 
alunos por sala de aula. 
 
2.6 É sugerido pelo presidente incluir no referido documento a adequação dos fretados. 
 
2.7 Discussão sobre a atuação dos Interpretes de Linguagem de Sinais e sobre as colocações feitas no documento 
sobre a Escola Preparatória. 
 
2.8  Sugestão de encaminhamento: Levar o texto do relatório até as áreas envolvidas/citadas no mesmo antes da 
apresentação ao CONSUNI para consulta e considerações. 
 
2.9 Sugere-se a discussão sobre a reestruturação da CoPA. 
 
3. Encaminhamentos para as próximas reuniões: Definição do prazo de leitura e considerações do relatório; 
definição da data da próxima reunião; definição sobre os encaminhamentos de pautas. 
 
4. Pauta ordinária encerrada e é aberto um tempo para a pauta extraordinária levantada pela representante discente 
no início da reunião. 
 
4.1 Apresentação de um caso de Aluno PCD pela representante Paloma, porém como o caso era referente ao setor 
de Bolsas Socioeconômicas, o presidente se encarregou de verificar o caso junto ao setor e levar um 
esclarecimento à comissão na reunião seguinte 
 
4.2. Questionamento sobre o uso das vans pelas pessoas com deficiência para ser respondido na reunião seguinte.  
 
4.3 Levantamentos sobre os problemas enfrentados no edital para pessoas com deficiência para participação na 
Conferência Dialogues on Disability em Berlim, Alemanha e sugestão para que que CoPA atue mais na 
construção de editais como esse.  

 
 


