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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - NEDESP - SETOR BRAILLE 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2020 

 

O Núcleo de Educação Especial (Nedesp), vinculado ao Centro de 

Educação (CE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é um órgão 

suplementar de apoio pedagógico, pesquisa e extensão, responsável pela 

programação e coordenação da área da Educação Especial. 

O Nedesp é responsável pela adaptação, transcrição e revisão de textos e 

obras acadêmicas de tinta para o sistema Braille - e vice-versa. Usa de 

recursos manuais a tecnologias assistivas, como softwares de reconhecimento 

de texto, scanner ledor, ledores de tela e impressoras Braille. Atualmente, 

atende 24 alunos cegos, surdocegos e de baixa visão matriculados no campus 

I da UFPB, em João Pessoa, nos diversos cursos de graduação e pós-

graduação. O Nedesp também promove cursos de extensão e capacitação 

voltados para servidores, estudantes, terceirizados e comunidade externa da 

universidade no intuito de facilitar o reconhecimento da aproximação com o 

universo da deficiência em várias abordagens. 

Devido à pandemia de COVID-19, 2020 se tornou um ano atípico e 

desafiador. Frente à novas realidades impostas, o Nedesp se adaptou, 

reinventou e deu continuidade às suas atividades de assistência à comunidade 

acadêmica. 

Dentre as atividades desenvolvidas, podemos elencar: 

✓ Projeto "Literatura e deficiência visual" desenvolvimento e 

compartilhamento de podcasts para os alunos cegos (Abril/2020); 
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✓ Capacitações pessoais e em grupo feitas com os alunos cegos sobre o 

manejo dos programas de webinar mais comumente usados para 

videoaulas (Maio/2020); 

✓ Oficina de Audiodescrição voltada para alunos cegos e seus apoiadores 

(Maio/2020); 

✓ O projeto de extensão “Inclusão em foco” que capacitou estudantes 

apoiadores e estudantes com deficiência (Maio/2020); 

✓ Os cursos de formação dos docentes e dos técnicos administrativos 

(Maio/2020); 

✓ Orientações aos alunos quanto aos procedimentos (e panes no sistema) 

de matrícula (Maio/2020); 

✓ Realização de matrículas para os alunos (Maio/2020); 

✓ Organização do Webinário Acessibilidade digital para deficientes visuais, 

com ênfase no SigaA (Junho/2020); 

✓ Oficina de Audiodescrição voltada para alunos cegos e seus apoiadores 

(Junho/2020); 

✓ Webinário “Acessibilidade para cegos em ambientes virtuais" 

(Junho/2020); 

✓ Curso desenvolvido em parceria com o CIA e Lacesse, destinado aos 

servidores, oferecido através da plataforma moodle, intitulado “A pessoa 

com deficiência na UFPB: Compartilhando conhecimento, minimizando 

desafios no serviço público frente à Pandemia”. (Junho/2020); 

✓ Reunião com a equipe do Nedesp: eleição da nova coordenação 

(Julho/2020); 

✓ Planejamento do evento online sobre os 30 anos de existência do 

Nedesp (Julho/2020); 

✓ Definição da programação e atribuição de tarefas do evento online sobre 

os 30 anos de existência do Nedesp (Julho/2020); 

✓ Live 30 anos do Nedesp transmitida pelo instagram (Agosto/2020); 

✓ Participação no Fórum Virtual da Semana da Pessoa com Deficiência, 

organizado pelo CIA (Setembro/2020); 
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✓ Culminância do Evento 30 anos do Nedesp intitulado “Nedesp ontem e 

hoje: desafios e possibilidades para a inclusão de estudantes com 

deficiência na UFPB”. Realizado nos dias 06 e 07 de outubro 

(Outubro/2020); 

✓ Aula sobre os princípios da audiodescrição para alunos da cadeira de 

Aprofundamento em Educação Especial (Novembro/2020); 

✓ Projeto Coral com alunos do Nedesp (Dezembro/2020) 

✓ Detalhamento do calendário suplementar provisório para os alunos 

cegos (Dezembro/2020). 

Além de todas as atividades supracitadas, o Nedesp atua oferecendo 

consultoria, auxilio e suporte pedagógico, tanto aos docentes quanto discentes; 

sobretudo, adaptando materiais didáticos para alunos de diferentes áreas de 

concentração e cursos. 

 

Adaptações de materiais 2020 

 

 

Traz-se a atenção para a predominância de materiais enviados por e-

mail. Esta demanda se tornou mais proeminente em 2020 devido a 

intensificação das atividades educacionais à distância, de realização on-line, 

adotadas em tempo de pandemia de COVID-19. 

Impressões em braille 16 

Impressões em fonte ampliada 47 

Envio de materiais por e-mail 257 

Transcrições braille/tinta 3 
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Total anual de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Imagem: gráfico de barras indicando o número total de produções 

nas 4 categorias: Impressões em braille (16); Impressões em fonte ampliada 

(47); Envio de materiais por e-mail (257); Transcrições braille/tinta (3). 

  

 

Descrição da Imagem: gráfico em forma de pizza indicando o porcentual de 

produções nas 4 categorias: Impressões em braille (5%); Impressões em fonte 

ampliada (14%); Envio de materiais por e-mail (80%); Transcrições braille/tinta 

(1%). 
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Porcentual de alunos por curso 

 

 

Descrição da imagem: gráfico em forma de pizza indicando o porcentual de 

alunos usuários do Nedesp, por curso: Pedagogia (34%), Psicologia (9%), 

Letras (13%), Rádio e TV (8%), Jornalismo (4%), Terapia Ocupacional (8%), 

História (4%), Matemática (4%), Gestão (4%), Mídias Digitais (4%), Turismo 

e Hotelaria (4%) e Contabilidade (4%). 

 

Ressalta-se que esta demanda de alunos é a demanda fixa. Podendo 

sofrer alterações sazonais, tanto oriundas de dinâmicas semestrais quanto 

provenientes de demanda espontâneas externas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ano de comemoração de 30 anos do Nedesp, quem diria que 

além de um ano festivo, seria um ano marcado por reinvenção e resiliência? 

Os alunos assistidos foram submetidos à nova realidade de ensino à 

distância; e os servidores, se adaptaram e se capacitaram a desenvolver 

seus trabalhos, na medida do possível, de forma remota. Mesmo com 

dificuldades e incertezas o Nedesp se manteve firme e constante em suas 

atividades. Neste ano de 2020, houve reformulação de representantes na 

coordenação do Nedesp, planejamentos e execução de projetos. Foram 

realizadas formações de professores, servidores e alunos, no tocante à 

educação inclusiva, visando romper as barreiras à acessibilidade. Estes 

intercâmbios de conhecimentos foram desenvolvidos e executados em 

consonância com o Lacesse e o Comitê de Inclusão e Acessibilidade, 

parceiros de caminhada e de luta. 
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