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1. Sobre o NAU 

 

O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Piauí – NAU, tem por 

objetivo promover a permanência qualificada de estudantes público-alvo da educação 

especial (PAEE) no Ensino Superior, por meio da redução das barreiras de ordem 

pedagógica, arquitetônica, de comunicação, de informação e atitudinais. Para tanto o 

Núcleo desenvolve: promoção de campanhas institucionais sobre os direitos das pessoas 

com deficiência; palestras e oficinas junto aos docentes, discentes, técnicos-

administrativos e demais servidores com o objetivo principal de promover diálogos sobre 

acessibilidade no Ensino Superior, em especial na UFPI; ampliar as ações inclusivas 

desenvolvidas pelo NAU, compartilhando informações, orientações sobre a Resolução Nº 

076/2019 CEPEX/UFPI e experiências, difundindo-as junto a toda comunidade 

acadêmica; visitas e rodas de conversa nos Centros de ensino; visitas e participações 

em eventos nos campi fora de sede; adaptação de materiais e gestão do Laboratório de 

Acessibilidade e Inclusão (LACI), localizado na Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos 

Castelo Branco em Teresina. 

 

2. Equipe técnica do NAU 

 

O NAU é formado por uma equipe de: Psicóloga, Pedagoga e Serviço Social, sendo 

que um dos serviços exerce também a função de Coordenação. As funções executadas 

são: 

Coordenação – Acompanhamento, através de leitura e envio, de e- mails, 

memorandos e processos administrativos; acompanhamento do SIPAC; atendimento a 

demandas administrativas; coordenação, elaboração, correção e medidas para  divulgação 

e publicação de editais; acompanhamento das frequências dos bolsistas e envio à folha de 

pagamento; mediação de demandas  apresentadas por outros setores e Campus fora de 

sede e setores externos à UFPI; articulação com os Núcleos de Assistência Estudantil 

(NAE) dos campi fora de sede; participação em reuniões e eventos representando o NAU; 

reuniões de equipe; realização de palestras, oficinas e cursos de extensão com objetivo de 

fomentar cultura de inclusão no contexto universitário. 

Serviço de Psicologia -  avaliar, estudar e compreender os aspectos emocionais que 

interferem nos aspectos educacionais do público ao qual destina atuação, sejam 
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indivíduos ou grupos; promover o cuidado com a saúde mental dos envolvidos; avaliar 

distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões de 

acompanhando; promover ações de reflexão, conscientização e discussão da pauta de 

inclusão do público-alvo da educação especial no contexto do ensino superior; Realizar 

encaminhamentos à rede de serviços de cuidados mentais para demandas que são além 

dos serviços educacionais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Serviço de Pedagogia - Acompanhamento pedagógico (análise de rendimento 

acadêmico; elaboração de estratégias de estudo; atendimento pedagógico 

individualizado); promoção e realização de oficinas pedagógicas; encaminhamento de 

estudantes a outros serviços (quando necessário). Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Serviço Social – Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, 

comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços 

e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, 

programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e 

articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar  nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão 

No ano de 2021, o NAU contou com equipe técnica formada por três servidoras. 

As especificidades serão descritas no quadro a seguir: 
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Quadro - Equipe técnica do NAU 

NOME CARGO/FUNÇÃO CARGA HORÁRIA  SITUAÇÃO 

Maria Dilma Andrade 

Vieira dos Santos 
Pedagoga e 

coordenadora 
20h (horário especial 

Portaria 1764/2018) 
Coordenou o NAU até o 

mês de agosto 

Rafaella Santiago 

Sousa 
Assistente Social 40h Licença maternidade a 

partir do mês de junho. 
 

 

Brunna Stella da 

Silva Carvalho Melo 

 

 

Psicóloga 

 

 

40 h 

Licença para capacitação 

(Doutorado) (portaria 

1689/2019) até o dia 31 de 

agosto. Substituída 

temporariamente pela 

psicóloga da CACOM, 

Naiara Deanne  da Silva 

Goes (SIAPE: 2090035). 

 

 

3. Descrição das atividades e ações desenvolvidas pelos Serviços do NAU 

 

3.1 Serviço Social  

 

Dentre as competências descritas no Art. 11 da Resolução Nº 037/16 - CAD- 

Estatuto do NAU destacam-se e são acrescentadas as seguintes atividades: Planejamento, 

coordenação e execução dos programas sociais, desenvolvidos para os estudantes PAEE, 

sendo responsável pelo acompanhamento do Sistema Integrado do Núcleo de Assistência 

Estudantil- SINAE - realizando análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica 

dos candidatos aos diversos benefícios de acordo com as normas definidas pelo Ministério 

da Educação e Programa Nacional de Assistência Estudantil -PNAES (Decreto Nº 

7.234/2010), assim como os critérios estabelecidos em editais da PRAEC - NAU. 

Mantém atualizado o cadastro socioeconômico dos estudantes contemplados nos 

benefícios, bem como realiza o acompanhamento dos estudantes PAEE e seus auxiliares 

por meio de entrevistas, visitas domiciliares, estudos de caso e visitas institucionais; 

Elaboração de relatórios sociais e pareceres sociais; Elaboração/revisão de editais; 

articulação intersetorial na UFPI visando melhor agilização do processo de trabalho do 

serviço social em atividades que dependam da colaboração direta ou indireta destes 

setores; Realiza diálogos com órgãos da Administração Pública e a rede socioassistencial 

e de saúde no que se refere à articulação em rede e realização de encaminhamentos de 

estudantes da UFPI cuja demanda não possa ser atendida nesta instituição. Desenvolve 

outras atividades inerentes ao Serviço Social, respaldadas no Código de Ética da 

Profissão (Resolução CFESS 273/1993) e Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 

8662/1993) que lhes forem atribuídas por órgão competente ao qual   este serviço esteja 
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hierarquicamente vinculado. Realiza adaptações de materiais para estudantes público-

alvo da educação especial, promove oficinas e palestras de sensibilização sobre a inclusão 

educacional. 

Atende ainda demandas dos coordenadores de cursos sobre situações de inclusão 

e acessibilidade. Atende demandas dos Campi fora de sede (Floriano, Picos e Bom Jesus) 

relacionadas a situações de estudantes público-alvo. Participa de oficinas do Seminário 

de Docência demandado pela PREG. Participa de comissões diversas como: Comissão 

para análise das cotas de pessoas com deficiência - SISU, Letras Libras e Artes visuais e 

música, Comissão organizadora de eventos (Calourada, Setembro Amarelo, Setembro 

Azul, SIUFPI/SEMAE etc), Comissão de Licitação, Plano de Desenvolvimento da 

Unidade (PDU); de sistematização de dados para o MEC/CGU; Elaboração/publicação 

de notícias e informes acerca dos serviços institucionais no site do NAU; Atualização 

diária da agenda pública do site do NAU. 

Articulação e desenvolvimento de ações conjuntas com os projetos parceiros do 

Núcleo como: Projeto Mulheres de Visão/COMRADIO, Rede Nacional de Leitura 

Inclusiva da Fundação Dorina Nowill, Grupo de Trabalho da Rede de Leitura Inclusiva 

do Piauí, Projeto Trabalho Acessível executado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA) 

de Teresina. 

A quantificação de algumas das ações desenvolvidas no período de trabalho 

remoto (ano de 2021) está descrita no quadro a seguir: 
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Quadro – Ações desenvolvidas pelo Serviço Social 

ATIVIDADES QUANTITATIVO DESCRIÇÃO 

Atendimentos 

individuais 

34 Atendimentos individuais a docentes e discentes 

Respostas a emails 

e redes sociais 

385 Referentes a email institucional do NAU, do SISU e 

mensagens de whats app aos estudantes através dos grupos 

ou de contatos individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação de 

reuniões 

15 1. Reunião com equipe do NAU 

2.  Reunião Bom Jesus 

3. Reunião Odontologia 

4. Reunião Atos normativos 

5. Reunião Biologia 

6. Reunião CACOM 

7. Reunião NAU (Caso de estudante) 

8. Reunião Nau e familia de estudante 

9. Reunião SISU 

10. Reunião SISU+ PRAEC e PREG 

11. Reunião DGOV (atos normaticos) 

12. Reunião com pró-reitora da PRAEC e Serviço 

Social PRAEC 

13. Reunião com Pró-reitora 

14. Reunião + PRAEC+ Projeto Mulheres de Visão 

15. Reunião CACOM 

 

 

Participação em 

eventos 

4 1. GT de Leitura Inclusiva 

2. Palestra Biologia 

3. Participação na organização e medição do evento 

Acolhida UFPI 2021 

4. Participação como palestrante no minicurso Serviço 

Social na Educação da IX Jornada Científica de 

Serviço Social da UFPI 

 

 

 

Elaboração de 

documentos 

32 1. Relatório de gestão 2020 

2. 2 editais BINCS (Edital N° 01/2021 e Edital N° 

02/2021 

3. Cartilha para docentes e coordenadores 

4. Sistematização de dados para demanda de pesquisa 

sobre estudantes surdos da UFPI 

5. Sistematização de dados para a SRH sobre a 

situação do NAU 

6. Sistematização de dados para demanda do MEC 

7. Resposta à demanda judicial do Ministério Público 

8. 23 relatórios semanais 2021 

 

Qualificação 

2 Realização de cursos:  

1. Curso EVG Decreto nº 10.139/2019;  

2. Revisão e Consolidação de Atos Normativos 

Infralegais (Escola Virtual de Governo)- 5H 

Análises de 

processos  

39 SINAE 

Análises SISU 87  
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3.2.  Serviço Pedagógico e coordenação 

 

Dentre as competências descritas no Art. 9º e 12 da Resolução Nº 037/16 - CAD- 

Estatuto do NAU destacam-se e são acrescentadas as seguintes atividades: Presta 

atendimento, acompanhamento e orientação educacional aos estudantes público alvo a 

educação especial (PAEE) desta Instituição com o objetivo de auxiliá-los para que estes 

concluam seus cursos com êxito, minimizando as retenções e eliminando as possibilidades 

de evasão. Atende e orienta os auxiliares acadêmicos e docentes apontando métodos e 

propostas para melhoria da aprendizagem dos estudantes PAEE. 

Acompanha o rendimento acadêmico dos estudantes PAEE e seus auxiliares 

acadêmicos por meio de análise de históricos e registro de informações para emissão de 

relatórios com índices pedagógicos evolutivos e com descrição das atividades realizadas; 

realiza adaptações de materiais para estudantes PAEE; realiza oficinas pedagógicas e 

palestras de sensibilização sobre a inclusão; atende demandas dos coordenadores de 

cursos sobre situações de inclusão e acessibilidade; realiza entrevistas em diversos meios 

de comunicação; atende demandas dos campi fora de sede relacionadas a situações de 

estudantes PAEE; participa de oficinas do Seminário de Docência demandado pela Pró-

reitoria de Ensino de Graduação – PREG; participa de comissões diversas; articulação e 

desenvolvimento de ações conjuntas com os projetos parceiros do Núcleo como: Projeto 

Mulheres de Visão/COMRADIO, Rede Nacional de Leitura  Inclusiva da Fundação 

Dorina Nowill, Grupo de Trabalho da Rede de Leitura Inclusiva do Piauí, Projeto 

Trabalho Acessível executado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA) de Teresina. 
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Quadro – Ações desenvolvidas pelo Serviço Pedagógico e coordenação 

 

ATIVIDADES QUANTITATIVO DESCRIÇÃO 

Atendimentos 

individuais 

122  

Respostas a emails 

e redes sociais 

 Diariamente são respondidos emails e grupos de whats app 

bem como de contatos individuais via celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação de 

reuniões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

(1) Coordenação de Biologia 

(2) CAFS  

(1) NAE /CPCE 

(6) Equipe NAU 

(34) Gestão PRAEC 

(1)Equipe, CACOM, PRÓ REITOR e estudante 

(1) SEOD 

(5) GT Comissão de Atos Normativos 

(1) CACOM 

(2) Reunião com equipe da Fundação Dorina 

(1) Reunião online com o pró reitor  

(1) Reunião online com equipe CACOM - SISU 

(1) Coord. Engenharia de materiais e mae de estudante 

(1) UFDPAR 

(3) Coord. LIBRAS 

(1) DGOV – Atos normativos 

(1) PRAD – Patrimonio 

(9) reunião com auxiliares academicos 

(1) COMRÁDIO 

(2) Recursos Humanos 

(1) CACOM 

(1) DGOV – Atos normativos 

(1) Reunião com pesquisadora de mestrado para coleta de 

dados sobre NAU 

(4) Reunião com   PREG /DAA 

(1) Reunião pro reitora 

 

 

 

 

 

 

Participação em 

eventos 

 

 

 

 

 

 

16 

1. Seminario de assistencia estudantil e acessibilidade 

da UFPA  

2. Encontro do Serviço Pedagógico da UFPI 

3. Semana de Calouro Biologia 

4. GT Nacional de leitura Inclusiva  

5. Semana de Calouro Edc Física  

6. Semana de Calouro Pedagogia  

7. Acolhida Calouros 

8. Semana de Calouro Pedagogia 

9.  Dialogos com NÚcleos  e ONCB 

10. Formação professores Bom Jesus 

11. Fórum piauiense de Inclusão  e acessibilidade   

12. Participação no Encontro de Monitores em 

Educação Especial do IFBA Porto Seguro 

13. Fórum de Coordenadores de Núcleos de 

Acessibilidade 

14. Semana de Calouro Biologia 

15. Palestra NAE CNSB  

16. GT Nacional de leitura Inclusiva 

 

Qualificação 01 Revisão e Consolidação de Atos Normativos Infralegais 

(Escola Virtual de Governo) 

Análises SISU 57  

 

 



9 
 

3.3   Serviço de Psicologia 

 

Dentre as competências descritas no Art. 10 da Resolução Nº 037/16 - CAD- 

Estatuto do NAU e acrescidas de outras atuações, estão: promover a saúde mental 

dos estudantes Público Alvo da Educação Especial (PAEE), intervindo nos problemas 

psicossociais e psicoeducacionais que interferem na permanência e no desempenho 

acadêmico destes na universidade. Realiza em articulação com outros setores, o 

desenvolvimento de campanhas socioeducativas e encaminhamentos para tratamento de 

saúde, caso necessário. Realiza adaptações de materiais para estudantes PAEE e coordena 

projeto voltado para este fim. Realiza oficinas e palestras de sensibilização sobre a 

inclusão. Atende demandas dos docentes, coordenadores de cursos, pais e familiares 

sobre situações de inclusão e acessibilidade do público a que destina sua atuação. Atende 

demandas dos campi fora de sede relacionadas a situações de estudantes PAEE. Participa 

de oficinas do Seminário de Docência demandado pela PREG. Participa de comissões 

diversas como : Comissão para análise das cotas de pessoas com deficiência – SISU e 

Letras Libras e Artes visuais e música; Comissão organizadora de eventos (Calourada, 

Setembro Amarelo, Setembro Azul, SIUFPI/SEMAE etc). Articulação e 

desenvolvimento de ações conjuntas com os projetos parceiros do Núcleo como: Projeto 

Mulheres de Visão/COMRADIO, Rede Nacional de Leitura Inclusiva da Fundação 

Dorina Nowill, Grupo de Trabalho da Rede de Leitura Inclusiva do Piauí, Projeto 

Trabalho Acessível executado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA) de Teresina. 
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Quadro – Ações desenvolvidas pelo Serviço Psicológico 

(Psicóloga Naiara Deane Góes) 

ATIVIDADES QUANTITATIVO DESCRIÇÃO 

Atendimentos 

individuais 

137  

Respostas a emails 

e redes sociais 

32 Os emails e as mensagens são respondidas diariamente 

 

 

 

 

 

Participação de 

reuniões 

 

 

 

 

 

35 

Reunião de equipe (03) 

Reunião CPCE; 

Reunião Pró-Reitoria 

Reunião CACOM; 

Reunião Pró-Reitoria; 

Reunião SEOD (Acessibilidade na Odontologia); 

Reunião coordenação de Biologia (semana do calouro); 

Reunião Família de aluno PAEE; 

Reunião Coordenação de Engenharia de Materiais; 

Reunião Pró-Reitoria; 

Reunião GT Suicídio; 

Reunião Acolhida 2021; 

Reunião de equipe (SISU); 

Reunião Pró-Reitoria (02); 

Reunião Auxiliares acadêmicos; 

Reunião de equipe; 

Reunião CACOM (editais); 

Reunião Atos Normativos; 

Reunião CACOM; 

Reunião de equipe (estudo de casos); 

Reunião Pais e coordenação (aluno PAEE); 

Reunião de equipe; 

Reunião CACOM; 

Reunião Coordenação de Nutrição; 

Reunião CACOM (Estudo de caso); 

Reunião de Equipe; 

Reunião CACOM/PRAEC; 

Reunião de equipe; 

Reunião Nau/Pró-reitoria; 

Reunião PREAEC (Presencial); 

 

 

Participação em 

eventos 

01 Calourada 

Análises SISU 217  

Adaptação de 

material 

03 Conversão de livros em formato acessível 

Elaboração de 

documentos 

 Relatórios semanais 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Quadro – Ações desenvolvidas pelo Serviço Psicológico e coordenação 

(Psicóloga Brunna Stella Melo) 

ATIVIDADES QUANTITATIVO DESCRIÇÃO 

Atendimentos 

individuais 

26  

Respostas a emails 

e redes sociais 

 Os emails e as mensagens são respondidas diariamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação de 

reuniões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

1. Reunião com a coordenação do curso de letras Libras 

2. Reunião da equipe de psicologia 

3. Reunião equipe NAU  

4. Reunião de Inserção de auxiliares acadêmicos (1) 

5. Reunião com professores e pais de aluno  

6. Reunião equipe NAU (2) 

7. Reunião com Serviço Social (vídeo do edital) 

8. Reunião com Fundação Dorina Nowil 

9. Reunião com Pró-reitora (Caso de estudante) (2) 

10. Reunião Fórum de Coordenadores dos Núcleos de 

Acessibilidade 

11. Reunião de Inserção de auxiliares acadêmicos (5) 

12. Reunião com Pro-reitor e reitor 

13. Reunião sobre pesquisa de mestrado de servidora 

14. Reunião com a PREG 

15. Reunião com PREG/DAA (2) 

16. Reunião com ComRadio  

17. Reunião sobre o SISU 

18. Reunião de Inserção de auxiliares acadêmicos (2) 

19. Reunião com SES/PRAEC e a estudante  

 

 

 

 

Participação em 

eventos 
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1. Palestra de acolhida no curso de letras estrangeiras  

2. Palestra de acolhida no curso de Letras Inglês 

3. Palestra do Encontro Instituto Federal de Roraima  

4. Participação no CBEE com apresentação de 

pesquisa sobre o NAU 

5. Inauguração da Plataforma ACESSO – Comradio 

6. Formatura do projeto Mulheres de Visão 

7. Oficina no evento da Fundação Dorina Nowil 

8. Palestra na Liga de Análise do Comportamento 

da Nassau 

Elaboração de 

documentos 

 Relatórios semanais 

 

 

 

 

 

Qualificação 
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1. Defesa do curso de Doutorado 

2. XIX Congresso Brasileiro de Educação Especial 

(CBEE) 

3. 10° Simpósio Internacional de Educação e 

Comunicação 

4. 2° Congresso Internacional de Transtornos de 

Aprendizagem e Comportamento para uma 

Educação Inclusiva 

5. 9º Congresso Brasileiro de Educação Especial  

6. 12º Encontro da Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Educação Especial, 2021.  

7. Jornada de Análise do Comportamento - JAC 

UFSCar  

Análises SISU 01  
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4. Laboratório de Acessibilidade e Inclusão (LACI) 

 

O LACI foi inaugurado em novembro de 2018 e esteve até então funcionando com 

suporte de bolsistas da PRAEC (atualmente sem edital vigente e sem previsão de novo 

edital), e do técnico administrativo que atua com carga horária de 20h, apenas no turno 

da manhã por conta da sua condição de saúde. Os demais horários de funcionamento 

ficavam por conta de bolsistas vinculados a projetos do NAU. 

Por ocasião da pandemia, da interrupção das aulas presenciais e do fechamento da 

Biblioteca, onde está localizada o laboratório, o mesmo não funcionou no ano de 2021. 

 

Quadro – Ações desenvolvidas pelo Serviço Técnico-Administrativo no 

LACI 

ATIVIDADES QUANTITATIVO DESCRIÇÃO 

 

Qualificação 

 

03 

1. Curso de extensão “O SER E O FAZER TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO NAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS” (UFRJ) 

2. Curso de extensão Matemática (UFG) 

3. curso Uso de Recursos Educacionais Digitais 

promovido pela Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação 

 

 

5. Descrição geral das ações desenvolvidas pelo NAU 

 

São realizadas diversas atividades voltadas aos estudantes, servidores e 

comunidade, tais como orientações, atendimentos multiprofissionais (pedagógico, social, 

psicológico), ciclos de formação com diferentes temáticas sobre inclusão, palestras, 

oficinas e realização ou participação em eventos, conforme quadro a seguir:
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Quadro - Descrição quantitativa de ações desenvolvidas pelo NAU: 

 

AÇÕES QUANTITATIVO OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

Editais publicados 

 

 

 

 

05 

1. Edital Nº 08/2021 para Cessão de 

Gravadores de Voz 

2.  Edital Nº 09/2021 para Cessão do Kit de 

Lupas Manuais 

3. EDITAL Nº 05 /2021 – PRAEC/UFPI - 

seleção de auxiliares acadêmicos para 

estudantes público alvo da Educação 

Especial - Bolsa de Inclusão Social (BINCS 

-ES) 

4. Edital Nº 04/2021 – PRAEC/UFPI -  

Seleção de auxiliares acadêmicos para 

estudantes público alvo da Educação 

Especial- Bolsa de Inclusão Social 

(BINCS) 

5. Edital nº 03/2021 de Seleção para o 

Benefício Auxílio Inclusão Digital - 

Modalidade I: Internet 

Benefício Auxílio Inclusão Digital  20  

Bolsas de Inclusão Social  BINCS 40 Meta concluída (eram 47 bolsas e hoje são 63) 

BINCS-ES 23 

Cessão de recursos de acessibilidade Kit lupas manuais   

Gravadores de voz 02 

Acompanhamento ao PAEE Pedagógico 122 Através de atendimentos 

Psicológico 163 

Social 34 

Acompanhamento dos emails e redes sociais  orientações diárias por e-mail, contato 

telefônico e WhatsApp aos estudantes PAEE e 

Auxiliares acadêmicos - bolsistas 

Acompanhamento aos Bolsistas BINCS e BINCS-ES 63 Realizado através de reuniões de inserção,  

discussão de casos com os bolsistas, 

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n%C2%BA08_GRAVADORES_DE_VOZ_2021.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n%C2%BA08_GRAVADORES_DE_VOZ_2021.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n%C2%BA09_KIT_LUPAS_2021.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n%C2%BA09_KIT_LUPAS_2021.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/edital_n_05_BINCS_ES_2021_-_n.05.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/edital_n_05_BINCS_ES_2021_-_n.05.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/edital_n_05_BINCS_ES_2021_-_n.05.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/edital_n_05_BINCS_ES_2021_-_n.05.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/edital_n_05_BINCS_ES_2021_-_n.05.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n_04_BINCS_UNIFICADO_2021_n._04_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n_04_BINCS_UNIFICADO_2021_n._04_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n_04_BINCS_UNIFICADO_2021_n._04_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n_04_BINCS_UNIFICADO_2021_n._04_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/Edital_n_04_BINCS_UNIFICADO_2021_n._04_copy.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/ADITIVO_n%C2%BA02_AO_EDITAL_N%C2%BA03.2021_PRAEC.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/ADITIVO_n%C2%BA02_AO_EDITAL_N%C2%BA03.2021_PRAEC.pdf
https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/PRAEC_2021/ADITIVO_n%C2%BA02_AO_EDITAL_N%C2%BA03.2021_PRAEC.pdf
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informações mensais através das frequências 

Promoção de informações sobre o NAU e a inclusão dos estudantes PAEE através de 

participação em eventos 

29 Participação em eventos internos e externos à 

universidade 

Articulação e desenvolvimento de ações conjuntas com os projetos parceiros do Núcleo 04 Projeto Mulheres de Visão/COMRADIO, Rede 

Nacional de Leitura Inclusiva da Fundação 

Dorina Nowill, Grupo de Trabalho da Rede de 

Leitura Inclusiva do Piauí, Projeto Trabalho 

Acessível executado pela Ação Social 

Arquidiocesana (ASA) de Teresina. 

 

Participação em comissões diversas 08 Comissão para análise das cotas de pessoas com 

deficiência – SISU e Letras Libras e Artes 

visuais e música, Comissão organizadora de 

eventos (Calourada, Setembro Amarelo, 

Setembro Azul,  SIUFPI/SEMAE etc) 

 

Cursos de extensão  01 Extensão para Auxiliares Acadêmicos 

Reuniões 160 Reuniões de equipe, de gestão, com chefias, 

coordenações e departamentos, pró-reitorias, 

etc. 

Análises SISU 362 2021.1 - Edital 07/2021- UFPI (3 chamadas) 

2021.2- Edital 09/2021 UFPI (3 chamadas) 

Edital Letras Libras 03/2021 
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