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PLANO DE ENSINO 2018.1 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
 

DISCIPLINA: CIN7403 – ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DIGITAL  

CARGA HORÁRIA: 36 h/a – semestrais – 2 h/a semanais 

OFERTA:  Para os Cursos de Graduação em Arquivologia,  Biblioteconomia e Ciência da Informação 

PROFESSORA: Ângela Della Flora - E-mail: angela.della.flora@ufsc.br 

HORÁRIO: 6ªfeira – das 20h20min às 22h. 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE: Quinta-feira das 14:30 às 18:30horas 

 
 

2 EMENTA 

Estudo dos processos de inclusão/exclusão social pela interface digital. Potencial inclusivo das 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) na sociedade contemporânea. Normas e padrões 

internacionais sobre acessibilidade; estudo de tecnologia assistiva e de outras inovações tecnológicas 

que visem à inclusão social da pessoa com deficiência. 
 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 Geral 

Abordar a acessibilidade inter-relacionada à inclusão digital para compreensão de que sua promoção é 

condição obrigatória à defesa dos direitos e ao exercício da cidadania. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Proporcionar aos estudantes instrumentos conceituais e metodológicos que lhes permitam analisar 

científica e criticamente as condições para o desenvolvimento da acessibilidade e inclusão digital; 

3.2.2 Colaborar na formação de estudantes pesquisadores incentivando a produção de trabalhos 

acadêmicos críticos a partir da análise e reflexão das políticas e práticas da inclusão digital; 

3.2.3 Desenvolver sensibilidade para a acessibilidade e inclusão digital demonstrando suas contradições 

e que a mesma não ocorre de forma linear e igualitária na sociedade Brasileira; 

3.2.4 Colaborar na formação de sujeitos capazes de se posicionarem crítica, política e de forma prática 

diante da tecnologia assistiva; 

3.2.5 Permitir que o estudante seja ativo no processo de avaliar, diagnosticar e orientar o uso de recursos 

e definir a escolha da melhor tecnologia para determinada necessidade. 
 

 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

.1 Introdução a Tecnologia Assistiva 

4.1.1Conceitos Tecnologia Assistiva 

4.1.2 Aspectos históricos e legais da acessibilidade digital. 

4.1.3 Estudo dos processos de inclusão/social pela interface digital 

4.1.4 Conceitos de Inclusão/exclusão Social e Inclusão/exclusão Digital 

4.1.5 Potencial inclusivo das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) na sociedade 

contemporânea 
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4.2 Normas e padrões internacionais sobre acessibilidade 

4.2.1 A Legislação Brasileira em Tecnologia Assistivas as Ações Governamentais 

4.2.2 Programas, Políticas Públicas e práticas da inclusão digital 

4.3 Estudo de tecnologia assistiva e de outras inovações tecnológicas que visem a inclusão social da 

pessoa com deficiência 

4.3.1 Tecnologia Assistiva e acesso em Bibliotecas, Arquivos e Museus 

4.3.2 Mobiliário e adaptações para habitação e outros locais 

4.3.3 Ajudas para a comunicação, informação e sinalização 

4.3.4 Realidade Aumentada 

4.3.5 Áudio-livros 

4.3.6 Sintetizadores de Voz 

4.3.7 Outros suportes técnicas 
 

5 METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas dialogadas. Atividades individuais e em equipe (em sala de aula e fora dela). Discussão de 
textos inerentes à disciplina. Dependendo de disponibilidade, poderão integrar o conteúdo da disciplina palestras, 
visitas técnicas e outros eventos. 

 

6 AVALIAÇÃO 

 
São componentes da avaliação: 
a) Seminário (25%) 
b) Trabalho de Pesquisa (45%) 
c) Exercícios em sala de aula (20%) 
d) Participação em aula (10%) 
      
A composição do conceito final (Nota final = a + b + c +d) 
Serão considerados como itens de avaliação da participação em aula a frequência, entrega e apresentação 
pontual das atividades sobre temas abordados no programa. 

 

Obs: 
- Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno 
que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. (Art. 69, inciso 2,Resolução 
017/CUn/97). 

- Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas (Art. 69, inc. 4, 
Resolução 017/CUn/97). 

- O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no 
plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de Ensino dentro do prazo de 
3 (três) dias úteis (Art. 74, Resolução 017/CUn/97). 

- O atendimento ao aluno pode ser agendado pelo e-mail: angela.della.flora@ufsc.com 

 

 

C R O N O G R A M A (PREVISÃO) – 2018/1 

DIA/MÊS CONTEÚDO 

02/03 
Apresentação do plano de ensino da disciplina, professor e alunos. 
Estabelecimento de diretrizes e cronograma de aulas, trabalhos e avaliações.  

09/03 
Inclusão Social e Inclusão Digital e Acessibilidade Digital: Conceitos, contexto e 
pertinência. 

16/03 

Conceitos Tecnologia Assistiva; 

Aspectos históricos e legais da acessibilidade digital; 

Estudo dos processos de inclusão/social pela interface digital. 
23/03 Dia não letivo 

30/03 
Inclusão Digital: ambiguidades em curso 

Potencial inclusivo das Tecnologias de Informação e de Comunicação 

mailto:angela.della.flora@ufsc.com
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(TICs) na sociedade contemporânea. 

06/04 

A Legislação Brasileira em Tecnologia Assistiva: as Ações 

Governamentais. 

Programas, Políticas Públicas e práticas da inclusão digital 

13/04 Palestra com a CAE – Coordenadoria de Acessibilidade Educacional 

20/04 

Apresentação de Seminário  

- Mobiliário e adaptações para habitação e outros locais; 

- Apoio para a comunicação, informação e sinalização; 

- Realidade Aumentada. 

27/04 

Apresentação de Seminário 

- Áudio-livros 

- Sintetizadores de Voz 

04/05 Tecnologia Assistiva e acesso em Bibliotecas, Arquivos e Museus 

11/05 Palestra com Sandra - Acessibilidade no Museu de Arqueologia da UFSC 

18/05 Saída de Estudo ao espaço de Acessibilidade da BU 

25/05 Elaboração do Trabalho de Pesquisa 

01/05 Dia não letivo 

08/06  Saída de Estudo a ACIC – Associação Catarinense para a Integração do Cego 

15/06 Exercício em sala 

22/06 Apresentação dos Trabalhos de Pesquisa 

Entrega e Encerramento 

29/06 Recuperação 

Obs.: a carga horária da disciplina será complementada com estudo dirigido. 
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