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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Memorando n° 019/2010/PROGRAD

Chapecó/SC, 13 de Setembro de 2010.

Ao Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura
Professor Rogério Cid Bastos

Assunto: Encaminha solicitações

1. Encaminhamos em anexo solicitações dos alunos da UFFS e outra do
professor Danilo Martuscelli.

Atenciosamente,

.

Prof Dra Solange Maria Alves

Pró-Reitora de Graduação



Chapecó, 10 de setembro de 2010.

Ofício 006/2010

Ref: Adequação da infra-estrutura da UFFS para atender educandos portadores de necessidades
especiais.

Prezada Pró-Reitora de Graduação Profa. Dra. Solange Maria Alves,

Venho por meio desta cumprimentá-la pelo excelente trabalho que tem desenvolvido frente a

Prograd e fazer uma solicitação. No curso de Licenciatura em Sociologia Noturno, temos uma

educanda que porta deficiências visuais. Trata-se da estudante Nilce Aparecida Vidor. Como a

UFFS ainda não dispõe ainda de infra-estrutura necessária para atender educandos portadores de

necessidades especiais, peço, com máxima urgência, para que a direção da Universidade tome as

providências cabíveis para permitir aos deficientes visuais o acompanhamento das disciplinas

vinculadas principalmente à área de informática.

Ressalto, desde já, que após participar de uma reunião com os técnicos administrativos

Felipe Tavares dos Santos e Ana Maria Andrade e a direção da Associação de Deficientes Visuais do

Oeste Catarinense (ADEVOSC) de Chapecó, tomei conhecimento de que há uma série de softwares

livres e pagos, bem como equipamentos que podem auxiliar os portadores de deficiencência visual

na realização de atividades acadêmicas, entre os quais destacamos: Magic e Jaws (softwares pagos

que ampliam e narram o que está escrito no monitor), Orca (software gratuito que amplia e narra o

que está escrito no monitor), MEC Daisy (software desenvolvido pela UFRJ que transforma em

áudio textos previamente convertidos para o formato do software) e CCTV (equipamento acoplado

a uma televisão que permite a ampliação e contraste de textos e imagens para melhor leitura e

visualização).

Com a esperança de que possamos construir tão cedo um suporte para os portadores de

necessidade especiais, remeto esta solicitação à V. Sa..

Atenciosamente,

Danilo Enrico MarLcelli
Coordenador do Curso de Sociologia


