GESTÃO ORGANIZACIONAL

CURSO EAD

Acessibilidade Simplificada no
Serviço Público
Ao TRE/RR
Sr. Adenauer | 14 de maio de 2021

PÚBLICO ALVO
Servidores indicados pelo TRE/RR.
JUSTIFICATIVA
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico
realizado em 2010, constatou que mais de 45 milhões de brasileiros possuem
algum tipo de deficiência. Um número muito elevado e que exige do Poder
Público e da iniciativa privada ações específicas e estratégicas de inclusão.
No caso do Poder Público, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão e demais
normas, há uma necessidade imperiosa pelo conhecimento de todos os conceitos
que permeiam o tema acessibilidade para que a eliminação das barreiras sejam
cada vez mais eficientes.
No curso serão tratados diversos assuntos, destacando o termo “eficácia”,
demonstrando uma preocupação com o todo, fomentando ações estratégicas e
eficientes das equipes.

OBJETIVO
Capacitar os participantes, nos principais conceitos que envolvem a
acessibilidade, legislação pertinente e melhores práticas no serviço público com
estudo de casos. Apresentar casos concretos de diagnóstico da estrutura física,
levantamento do total de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e
identificação de barreiras atitudinais nas instituições. Apresentação de soluções,
elaboração e gerenciamento de programas de acessibilidade e inclusão nas
instituições, inclusive abordando a adoção de parcerias locais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Abordagem voltada ao conhecimento e práticas sobre gestão inclusiva (projetos,
estratégias etc.). Além disso, enfoque nas boas práticas do setor público.












Serão abordados os seguintes tópicos no curso:
Panorama mundial e local e estatísticas sobre as pessoas com deficiência;
Conceitos importantes tratados na Lei Brasileira de Inclusão;
Principais leis sobre acessibilidade no Brasil;
Normas técnicas da ABNT;
Diagnóstico comportamental e de estruturas;
Avaliação de projetos de curto, médio e longo prazos;
Elaboração de projetos para a eliminação de barreiras físicas e atitudinais
em equipe;
Controle Interno e responsabilidade legal;
Fiscalização dos Tribunais dos Tribunais Regionais com eficácia;
Considerações finais.

METODOLOGIA
O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar
para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com
o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com
interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada.
A metodologia consistirá em:





Curso Ao Vivo: será distribuído em 2h ou 4h diárias, conforme acordo entre
a Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno
Ebook com material para leitura e compreensão
Fórum para discussão entre os alunos e com o professor
Exercícios

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo?
→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas.
Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas
são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente
desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá
um certificado de participação.

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos
presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita
a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão
realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado
de participação após a conclusão.
A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos
terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.

INSCRIÇÃO
A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que
participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando:
nome completo, CPF, e-mail, telefone, cargo e departamento. Após a inscrição,
cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e
senha.
*Ficando vedado o TRE/RR, a disponibilização de vagas para qualquer pessoa que não
seja servidor do TRE/RR.

CERTIFICADO
O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência e
60% de aproveitamento.
.

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS
Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser
avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso.
Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e
software:






Computador com bom desempenho;
Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps;
Webcam e microfone;
Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone);
Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões
atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer.

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade
da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida.
AMBIENTE
Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo.
ACESSO
Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com
instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência.
DISPONIBILIDADE
Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização.

CARGA HORÁRIA
A carga horária do curso é de 16 horas.

CONTEUDISTA/INSTRUTOR
J. ESTEVÃO FILHO
Consultor associado à Conexxões Educação. Possui baixa visão; é graduado e pósgraduado em Direito; é pós-graduado em Gestão de Entidades Sem Fins
Lucrativos; professor de cursos de extensão, graduação e pós-graduação desde
2005; é instrutor e Presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo; é Coordenador Geral da Inclusiva
Acessibilidade; e atua como conferencista em eventos em todo o país. Já ministrou
o referido treinamento no Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Hidrelétrica Itaipú
Binacional. Treinamentos e palestras semelhantes ao tema já foram ministrados no
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, Conselho Regional de Engenharia do Estado do Paraná, Tribunal de
Contas do Estado do Paraná..... Foram mais de 200 palestras nos últimos 7 anos.

A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde
que seja previamente autorizado pelo TRE/RR, caso ocorra alguma necessidade
previamente identificada, oriundo de problemas não previsto na data de confirmação,
por um profissional da mesma qualificação e experiência técnica.

INVESTIMENTO
OBJETO
Curso EAD Acessibilidade
Simplificada no
Serviço Público
ao vivo

CARGA
HORÁRIA

16 horas

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

25

DAT
A

INVESTIMENTO
R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e
quinhentos reais)

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES
• Material didático virtual
• Metodologia aplicada / Resultados alcançados
• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob aprovação e
frequência mínima exigida (75% de participação).
Certificado com QR Code para validação
de autenticidade

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade /
comentários / principais dúvidas / sugestões).

RESPONSABILIDADES DO TRE/RR
• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos
• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo
participante no portal, tais como, nome completo, RG, CPF, endereço, telefone,
cargo e departamento

MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO

DEPOIMENTOS

NOSSOS CLIENTES

DADOS CADASTRAIS
RAZÃO
SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO

DADOS
BANCÁRIOS

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
LTDA
07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27
Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo
Neves,
274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020
Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/
C/C.: 74821-0

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Islayne Araujo Adan
Coordenação In Company
71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br
www.conexxoes.com.br

