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Relatório de Execução das Ações da Superintendência 

Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência  

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

CONTRATANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

CNPJ: 08.642.138/0001-04 

RESPONSÁVEL: Isaltino José do Nascimento Filho 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

CONTRATADA: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

CNPJ: 10.333.399/0001-86 

RESPONSÁVEL: Manassés Manoel dos Santos – Diretor Presidente 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA 

CONTRATO DE GESTÃO: Nº: 001/2015 

VIGÊNCIA: Julho de 2015 a Julho de 2016. 

MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: Novembro de 2015 

 

 

http://www.institutoensinar.org/


 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE - CEP: 50100-000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

3 
_________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 

1. OBJETIVO GERAL 

Garantir a continuidade da prestação do serviço especializado oferecido pelo Programa 

de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência, para orientar, apoiar e 

encaminhar as pessoas com deficiência, através de uma equipe multiprofissional,  visando 

promover o respeito e a cidadania da população, no âmbito do estado de Pernambuco.   

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acolher, orientar e encaminhar pessoas com deficiência que acessarem a SEAD através 

de demanda espontânea ou de encaminhamentos da rede de serviço; 

 Propor capacitações e oficinas para os profissionais da rede estadual e municipal de 

saúde, educação, assistência social, segurança pública e cidadania; 

 Articular a sociedade civil organizada por meio das associações e conselhos, divulgando 

e fortalecendo a Política Estadual da Pessoa com Deficiência; 

 Assessorar a inclusão das pessoas com deficiência na rede de Serviços Públicos e 

Empresas Privadas para garantir a acessibilidade no mercado de trabalho; 

 Promover atividades inclusivas de lazer, de esporte e de cultura; 

 Avaliar a execução dos serviços públicos de atendimento da pessoa com deficiência 

com o intuito de garantir a promoção dos direitos; 

 Promover a inclusão das pessoas com deficiências nas ações socioassistenciais e demais 

políticas públicas; 

 Realizar ações de monitoramento e orientação da acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional e atitudinal em órgãos públicos e empresas privadas; 

 Fomentar a construção de uma sociedade para todos, através dos princípios norteadores 

de equidade e solidariedade, buscando atitudes que ajudem a edificar uma sociedade 

mais justa e equânime. 
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3. METAS (QUANTIFICAÇÃO) 

 

As metas almejadas, sob os critérios dos indicadores relacionados no Plano de Trabalho, 

estão relacionadas abaixo, incluindo cada submeta. Devido à diminuição da equipe de trabalho, 

algumas metas não puderam ser cumpridas. As justificativas serão apresentadas 

concomitantemente com a descrição de cada meta.  

 

Meta 01 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Prestar serviço de apoio especializado psicossocial e jurídico na garantia de 

direitos da pessoa com deficiência com serviços, orientação e encaminhamentos 

com base na Política Estadual da Pessoa com Deficiência 

 

Esta modalidade de atendimento assiste os/as usuários/as que procuram os serviços da 

SEAD de forma espontânea, programada e/ou encaminhada no ensejo de responder às 

demandas oriundas das pessoas com deficiência. Para elaboração e análise dos dados referentes 

ao perfil dos/as usuários/as atendidos/as foram considerados algumas informações como o tipo 

de deficiência e qual o programa/serviço que procurou atendimento. O apoio e atendimento 

serão prestados com os serviços de acessibilidade necessários e terá como prioridade a 

capacitação profissional, estimulação ao mercado de trabalho, e agilidade no atendimento da 

rede de saúde do Estado, assim como, orientar juridicamente quanto aos órgãos de defesa e 

garantia de direitos das pessoas com deficiência no Estado. 
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Submeta A: 

 Orientar e encaminhar 250 pessoas com deficiência na rede de Educação e 

Saúde da Pessoa com Deficiência 

 

O processo de orientação e encaminhamento aconte na própria SEAD e também através 

de ligação telefônica. Os usários são atendidos devido à demanda espontânea ou por diversos 

meios – população referenciada por outros serviços, como CRAS, CREAS, Unidades de Saúde 

credenciadas no Programa PE Conduz, entre outros.  O acolhimento das pessoas com 

deficiência é realizado na recepção do órgão, e após a identificação da demanda, o usuário do 

serviço pode ser direcionado para o setor específico – por exemplo Vem Livre Acesso, 

Programa PE Conduz, Empregabilidade. 

O objetivo é atender mensalmente 25 pessoas com deficiência. Encontra-se na SEAD, 

para consulta pública, a lista de nomes das pessoas que procuraram atendimento presencial, 

além do serviço ao qual foram direcionados. 

A partir do perfil e da demanda do usuário, é possível realizar os encaminhamentos às 

redes socioassistenciais e de saúde.  Foi realizado um levantamento de dados com as 

informações das pessoas atendidas, listando o tipo de serviço procurado. Este levantamento 

refere-se apenas aos atendimentos presenciais, visto que ainda não existe uma central de 

atendimento telefônico que realize esta coleta. Abaixo segue os dados dos atendimentos do mês 

de novembro/2015: 

 

 

 

Serviço Procurado Quantidade de Pessoas 

Vem Livre Acesso 137 

PE Conduz 26 

Empregabilidade 05 

Outros 03 

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS 171 
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Meta 02 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar ações de capacitações com práticas inclusivas de educação e com serviços 

direcionadas a rede de saúde com foco no atendimento e dicas de convivência 

 

 

O Programa de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência tem 

como meta realizar 10 Capacitações Específicas em Educação Inclusiva para educadores das 

Redes Municipais e Estaduais. As orientações acontecerão com recursos necessários de 

acessibilidade, atendendo uma média de 50 pessoas e com duração de 4h para cada capacitação. 

A articulação dos espaços para realização das capacitações e a mobilização dos participantes, 

será realizado através das secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Educação e Assistência 

Social. 

 

Submeta A: 

 Realizar Capacitações Específicas em Educação Inclusiva para educadores das 

Redes Municipais e Estaduais   

 

Com o intuito de melhorar a qualidade do atendimento e inserção das pessoas com 

deficiência nas  Escolas, a SEAD realiza capacitações e mobilizações, através de parcerias com 

diversas secretarias. 

A meta é realizar um capacitação mensal específica de educação. Relatório referente à 

atividade realizada no dia 09 de novembro de 2015, na Escola Estadual José Mario Alves da 

Silva, localizada na Praia de Porto de Galinhas, Ipojuca. A ação foi uma aprceria com o 

Programa Governo Presente/ Coordenação de articulação social.  

A palestra teve como tema  “Deveres e Direitos da pessoa com deficiência: A Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI)”. Foi mediada por Lídio Alexandre e Cristiane Coelho, e teve 
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durante de 3 horas. Após apresentação cultural, iniciamos as nossas atividades. A ata de 

presença segue em anexo (ANEXO A). 

A Palestra foi realizada no espaço da biblioteca da escola, espaço amplo, o que 

favoreceu a palestra. Com a aplicação de uma dinâmica lúdica, na finalidade de trazer a reflexão 

sobre a temática em questão, seguiu-se a palestra. Um dos alunos da Escola, auxiliou na 

operação do computador e Datashow. Um ponto positivo foi estimular a participação dos 

alunos. Foi possível orientar para os principais programas do Estado em apoio as pessoas com 

deficiência, esclarecendo algumas dúvidas que foram surgindo. A Escola nos agradeceu e 

informou que o formato utilizado na palestra foi muito positivo porque envolveu todos na 

temática apresentada. 

 

 

  

Público de estudantes na Escola Estadual José Mario Alves da 
Silva, em Porto de Galinhas. 

A mediadora Cristiane Coelho, coordenadora educativa da SEAD. 
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Submeta B: 

 Realizar Capacitações Específicas da Saúde da Pessoa com Deficiência 

destinadas aos agentes comunitários de Saúde 

 

Com o intuito de melhorar o acolhimento e o acompanhamento das questões específicas 

de saúde da pessoa com deficiência, iniciou-se em 2014 um ciclo de palestras para os Agentes 

Comunitários de Saúde da cidade do Recife, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, 

através da Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência. Assim, essas capacitações 

estavam previstas para continuarem neste ano de 2015. Devido à demora na contratação de 

pessoal para a SEAD (que ocorreu no mês de julho), a Secretaria de Saúde já realizou essas 

capacitações específicas. 

Assim, a partir do mês de agosto, a SEAD começou a realizar palestras sobre a saúde 

da pessoa com deficiência em diversos municípios, por perceber a necessidade premente de 

capacitar a população, profissionais de diversas áreas, conselhos e associações com a temática 

específica da saúde. 

A meta é realizar uma capacitação mensal específica de saúde. No referido mês, a ação 

foi realizada no dia 13 de novembro de 2015, na Interne Educação, situada na Rua Marques de 

Amorim, 356B - Ilha do Leite, Recife, no horário das 09:00 às 10:00.  

A empresa Interne Educação solicitou uma capacitação para seus funcionários, com a 

temática da pessoa com deficiência. O evento foi mediado por Lídio Alexandre e Edmilson 

SIlva. A palestra foi realizada para um público de apenas cinco pessoas; no entanto, nos foi 

informado pela Interne (solicitante) que seria um público maior, de aproximadamente 30 

profissionais, e isso mostrou-se uma dificuldade. Além disso, outro fator negativo, foi a 

presença de uma pessoa surda, na qual não foi informado a SEAD para que a mesma 

providenciasse uma intérprete de Libras, já que a Interne não disponibilizaria. A palestra seguiu 

a sequência de uma outra palestra, o que tornou a efeito, muito cansativo e de menor proveito, 

pois o publico cansado, não interagia quando provocado. Inciou-se com mais de uma hora de 
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atraso devido ao horário informado estar ocupado por outra atividade. No mais, foi realizada a 

palestra com espaço para esclarecimento de dúvidas. 

 

 

  

Consultor de Acessibilidade, Sr. Edmilson Silva. Equipe de profissionais da Interne Educação, com Edmilson Silva e 
Lídio Alexandre da SEAD. 

 

 

 

Meta 03 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização, formação e divulgação junto à rede de 

serviços públicos para para a população de pessoas com deficiência e sociedade 

civil em geral. 

 

As oficinas propostas do programa terão duração de 4h e serão realizadas em parceria 

com entidades, secretarias envolvidas com o a temática ou em empresas que queiram aprimorar 

a inclusão em seus espaços sociais.  

Capacitar equipes é bem mais que repassar conteúdos. A capacitação se dá num processo 

de interação entre as pessoas com base em fundamentação e socialização de experiências de 

forma integral numa articulação de reflexão e ação. Por este motivo, defende se que a 

metodologia aplicada promova a interface de conteúdos, o protagonismo e a avaliação 
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permanente e principalmente uma mudança efetiva sobre a inclusão de pessoas com deficiência 

de uma forma universal e permanente. 

A proposta é realizar: Oficinas de Capacitação com Foco na “Política Estadual da Pessoa 

com Deficiência”, abordando os eixos da política e trazendo as práticas e serviços destinados 

às pessoas com deficiência para a realidade do público que esta sendo capacitado; realizar 

Oficinas de capacitação em Libras, com introdução a língua brasileira de sinais e abordagem 

da cultura surda, estimulando a Libras e quebrando paradigmas; realizar oficinas de capacitação 

em Braille, com abordagem histórica e dicas de convivência com a pessoa com deficiência 

visual; realizar Oficinas de Capacitação em Áudiodescrição, promovendo acessibilidade 

comunicacional e tornando o serviço de áudiodescrição mais conhecido entre a sociedade para 

promover maior inclusão entre as pessoas com deficiência visual. 

 

 

Submeta A: 

 Realizar Oficinas de Capacitação com foco na “Política Estadual da 

Pessoa com Deficiência”. 

 

A meta é realizar mensalmente uma oficina de capacitação. Neste mês, em parceria com 

o Programa Governo Presente/ Coordenação de Articulação Social, foi realizada a atividade no 

dia 11 de novembro de 2015, na Escola Municipal Costa Porto, localizada na rua Cabo Eutrópio, 

660 - Ilha Joana Bezerra, Recife .  

A oficina foi realizada das 10:00 às 11:00, cujo tema da Palestra sobre “Deveres e 

Direitos da pessoa com deficiência: A Lei Brasileira de Inclusão (LBI)”. Foi mediada por Lídio 

Alexandre e Michell Platini. Iniciou-se as atividades com a aplicação de uma dinâmica lúdica, 

com a finalidade de trazer a reflexão sobre a temática em questão. A organização do espaço 

físico da escola para a palestra, foi em uma sala de aula, no “formato circular”, o que facilitou 

uma maior interação do grupo dos alunos do ensino fundamental 2.  
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A principio percebeu-se um grupo de alunos bastante indisciplinados, no qual, resolveu-

se adaptar o discurso e o método de abordagem, trazendo um discurso próximo ao contexto 

social e etária dos mesmos, o que no geral facilitou a comunicação com o grupo. A escola não 

estava preparada para palestra dentro horário estabelecido, encontramos dificuldades de 

informação para localizar até mesmo o local da atividade, como também a organização dos 

instrumentos solicitados: data show, espaço de projeção. Conclui-se com orientações, abrindo 

espaço para esclarecimento das duvidas. A ata de presença está em anexo (ANEXO B). 

 

 

  

Mediadores Lidio Alexandre e Michell Platini, da SEAD. Público de estudantes na Escola Municipal Costa Porto, no Coque - 
Recife. 

 

 

Submeta B: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Libras. 

  

As articulações com municípios já começaram a ser feitas, e estamos preparando uma 

proposta de calendário para inciar essas oficinas o mais breve possível. No entanto, as 

capacitações em Libras não puderam ser realizadas, devido ao contingenciamento, o número 

reduzido de membros da equipe e a falta de recursos para pagamento de diárias. 
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Submeta C: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Braille. 

 

As articulações com municípios já começaram a ser feitas, e estamos preparando uma 

proposta de calendário para inciar essas oficinas o mais breve possível. No entanto, as 

capacitações em Braille não puderam ser realizadas, devido ao contingenciamento, o número 

reduzido de membros da equipe e a falta de recursos para pagamento de diárias. 

  

As articulações com municípios já começaram a ser feitas, e estamos preparando uma 

proposta de calendário para inciar essas oficinas o mais breve possível. No entanto, as 

capacitações em Áudiodescrição não puderam ser realizadas, devido ao contingenciamento, o 

número reduzido de membros da equipe e a falta de recursos para pagamento de diárias. 

  

 

Meta 4 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Auxiliar, orientar e assessorar na criação e/ou manutenção dos Conselhos 

Municopais da Pessoa com Deficiência  

 

O fortalecimento dos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência terão 

orientações jurídicas presenciais, com material informativo disponibilizado do passo a passo 

para regulamentação do conselho, acompanhando o processo de efetivação. Nossa proposta é 

orientar os conselhos municipais da Pessoa com deficiência, baseando-se nas orientações do 

Submeta D: 

 Realizar Oficinas de Capacitação em Audiodescrição.  
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Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CONED. Além disso, a 

meta é promover reuniões nos conselhos municipais da pessoa com deficiência com duração de 

4 horas cada, e com objetivo de fortalecer a política de inclusão da pessoa com deficiência em 

Pernambuco. Os espaços que serão promovidos as capacitações serão articulados com o 

CONED para facilitar a presença dos demais conselhos nas reuniões. Portanto, nos diálogos 

com gestores/as e profissionais de diversas áreas que participam direta ou indiretamente do 

atendimento às pessoas com deficiência, foi possível perceber a recorrência de relatos sobre 

dificuldades técnicas e angústias pela ausência ou incipiência de ferramentas para desenvolver 

acolhimento adequado. Também se observou uma heterogeneidade de conceitos e condutas que 

dificultam o trabalho em rede e o atendimento às demandas dessa população. 

 

 

 

Submeta A: 

 Orientar Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência 

 

Com o intuito de aumentar o número de Conselhos Municipais da Pessoa com 

Deficência no Estado de Pernambuco, a proposta é realizar reuniões de sensibilização com 

gestores e associações para a criação dos conselhos. No mês de novembro esta meta não foi 

cumprida, pois devido contingenciamento, a equipe não estava em condições de se deslocar 

para outros municípios e realizar a ação. 
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Submeta B: 

 Promover Reuniões nos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência ativos 

 

Neste mês, o levantamento dos Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência ativos 

já foi realizado, com ajuda do CONED. Estamos construindo uma proposta de calendário de 

reuniões para ser executada nos próximos meses. Esta submeta não foi alcançada este mês, pois 

devido contingenciamento, a equipe não estava em condições de se deslocar para outros 

municípios e realizar a ação. 

 

Meta 5 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Realizar atividades de mobilização e sensibilização da população com deficiência 

para inserção no mercado de trabalho. 

 

O acompanhamento das pessoas com deficiência será iniciada na entrega do currículo 

na SEAD até a inserção no mercado de trabalho, a disposição em todos os momentos 

necessários através da coordenação de Empregabilidade. A proposta é realizar visitas de 

intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para garantir acessibilidade arquitetônica 

e atitudinal no mercado de trabalho com agendamento prévio através de contato com o setor de 

Recursos Humanos. Também serão realizados mapeamentos laborais e relatórios técnicos de 

acessibilidade para serem entregues ao Ministério do Trabalho, órgãos públicos e Empresas 

privadas visitadas. Nos relatórios Laborais serão abordados temas como o detalhamento 

arquitetônico do espaço visitado, assuntos ligados à inclusão e acessibilidade dos funcionários 

com deficiência e propostas de adequação. Além disso, realizar-se-à o monitoramento de 

inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de Pernambuco em parceria com 

a Agência do Trabalho, recebendo os currículos na sede da SEAD e promovendo orientações 

profissionais presencialmente. 
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Submeta A: 

 Realizar visitas de intervenções nos órgãos públicos e empresas privadas para 

garantir acessibilidade arquitetônica e atitudinal no mercado de trabalho. 

 

A meta mensal é realizar 05 visitas de intervenções, mas a meta não foi alcançada. Este 

mês inciou-se a realização das visitas nos órgãos públicos e privados para verificar questões de 

acessibilidade. 

Realizou-se no dia 26 de novembro, uma visita técnica no Tribunal de Contas da União, 

para verificar as questões de acessibilidade arquitetônica no órgão público. Esta visita foi 

realizada pelos consultores de acessibilidade da SEAD, o Sr. Geziel Bezerra (usuário de cadeira 

de rodas) e Michell Platini (pessoa com deficiência visual). 

Ao chegarmos ao prédio do TCU/PE iniciamos nossas avaliações da acessibilidade 

estrutural do espaço. Primeiramente observamos as vias de acesso externas do prédio, onde 

podemos perceber barreiras arquitetônicas como: grandes árvores, que ocupam todo espaço da 

calçada; também foi observada a falta de pisos táteis direcionais e de alerta e rampas de acesso; 

não havia vagas de estacionamento  reservada  para pessoas com deficiência e pessoas idosas. 

Ao entrar  no TCU/PE também observamos a falta de rampas de acesso e vagas  de 

estacionamentos reservadas. 

Na área  interna   do prédio  observamos  a falta de acessibilidade em ambos os cômodos: 

recepção , elevador,  banheiro, auditório,  e nos corredores. 

Sugerimos  algumas adequações para ao TCU/PE representado por Lincol Lemos  

Maciel, secretário  de controle externo.  A aplicação de pisos táteis direcionais e de alerta, a 

aplicação de sinalizações Braille nas portas,  rebaixamento de pisos, adequações no banheiro, 

no auditório, elevador,   recepção  com forme ás normas da ABNT 9050. 

Como encaminhamentos, ficamos de marcar uma capacitação com os funcionários do 

TCU/PE sobre o atendimento ao público de pessoas com deficiência. 
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Consultor de Acessibilidade da SEAD, Sr. Geziel Bezerra, usuário 
de cadeira de rodas. 

Consultor de Acessibilidade da SEAD, Sr. Michell Platini, pessoa 
com deficiência visual. 

 

 

 

Submeta B: 

 Realizar Mapeamentos Laborais e Relatórios Técnicos de acessibilidade para serem 

entregues aos órgãos públicos e empresas privadas visitadas.  

 

A meta mensal é realizar cinco mapeamentos, mas esta meta não foi alcançada. A partir 

das visitas realizadas na submeta A, serão realizados os mapeamentos e relatórios. As 

programações estão sendo realizadas, e terão início no mês de novembro, em parceria com a 

Gerência de Engenharia e Arquitetura da SDSCJ. 

 

Submeta C: 

 Monitorar inserções de pessoa com deficiência no mercado de trabalho de 

Pernambuco em parceria com a Agência do Trabalho  
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A meta mensal é de monitorar quinze inserções de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. Com as articulações e reuniões com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o e 

a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, no mês de setembro muitos 

encaminhamentos e contratações de foram realizadas. 

No mês de novembro, o setor de empregabilidade da SEAD, começou a funcionar com 

mais pro-atividade. Foram encaminhados 35 currículos de pessoas com deficiência para 

empresas parceiras da SEAD. Destas 35 pessoas, 10 foram inseridas no mercado de trabalho. 

As que não foram contratadas, continuam no nosso banco de dados, esperando novas 

oprotunidades de emprego. 

Ressaltamos que para os próximos meses, iniciaremos as visitas de intervenção nas 

empresas para as quais encaminhamos currículos. 

 

 

Meta 6 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Mobilizar, formar e divulgar a rede de serviços para a criação do Fundo 

Estadual da Pessoa com Deficiência, acompanhando juridicamente a 

formulação e revisão dos marcos regulatórios. 

 

Com o objetivo de unificar e fortalecer a Política voltada a Inclusão Social, a equipe do 

Programa de Expansão da Rede de Apoio e Atenção a Pessoa com Deficiência levará 

orientações sobre serviços e direitos das Pessoas com deficiência, realizando Seminários 

Regionais integrando a rede municipal e estadual. Também será realizado o fórum estadual 

convocando conselhos, entidades e toda população de pessoas com deficiência além de 

Gestores Públicos para debater o fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, estimulando a 

aprimorando sua criação. A proposta é que o Fórum Estadual será realizado durante um dia 

todo em espaço acessível com fornecimento de almoço e material informativo sobre a política 

Estadual da Pessoa com Deficiência. 
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Submeta A: 

 Realizar 01 Fórum Estadual 

 

Conforme pactuado no Plano Operacional Estratégico, no mês de novembro foi realizda 

a Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (em substituição ao 

Fórum). 

A V Conferência Estadual foi realizada nos dias 23 e 24 de novembro, com a 

participação de mais de 200 pessoas oriundas de 33 municípios de todas as regiões do Estado. 

O evento teve como objetivo debater as políticas públicas para o segmento, escolher as 

propostas e os delegados que vão representar Pernambuco na Conferência Nacional, em 

Brasília. 

O encontro, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

(SDSCJ), por meio da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (Sead), e 

pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coned), foi 

realizado no auditório do Centro de Formação e Lazer do Sindsprev-PE, na Guabiraba, no 

Recife. O Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Crainaça e Juventude, Isaltino 

Nascimento, participou da abertura e do encerramento da Conferência. 

Estiveram presentes no evento o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira; o preseidente do Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), Flávio Henrique de Souza; além de  dirigentes e 

representantes dos conselhos Estadual (Coned-PE) e Municipal (Comude) de Defesa das 

Pessoas com Deficiência, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da OAB-PE e das 

secretarias estadual da Mulher, da Saúde e da Educação, e secretarias municipais. 
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Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, 
Bernardo Klimsa. 

Secretário Estadual Isaltino Nascimeto na abertura do 
evento. 

 

 

  

Intérprete de Libras, fazendo interpretação do Hino Nacional no 
evento. 

Delegados e observadores da V Conferência Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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Meta 7 Descrita no Plano de Trabalho: 

 Articular, promover e divulgar os eventos comemorativos do calendário estadual 

para divulgação da inclusão e garantia dos direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

A proposta da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude é promover 

atividades Inclusivas tipo oficinas de capacitação de 4 horas cada, com estrutura para 50 

pessoas, nas 12 regiões de desenvolvimento (RD), mobilizando todas as entidades da região em 

parceria com o CONED, e secretarias municipais de assistência, Educação e Saúde. Serão 

realizados também eventos de mobilização com espaço acessível, em eventos Estaduais de 

grande público. Esses eventos de mobilização com espaço acessível, pretendem atender 

diretamente mais de 2.000 (duas mil) pessoas com deficiência do Estado de Pernambuco. 

 

Submeta B: 

 Atender pessoas diretamente com espaços inclusivos em datas comemorativas do 

calendário estadual. 

 

A proposta mensal  é atender mensalmente 150 pessoas em espaços inclusivos, com 

eventos de cultura e lazer. No referido mês, foram realizados dois eventos para inserção de 

acessibilidade das pessoas com deficiência. 

O primeiro evento foi um passeio para pessoas com deficiência no Museu do Homem 

do Nordeste, situado na Av. 17 de agosto, Casa Forte. Este passeio foi em comemoração ao 

Mês da Consciência Negra e teve articulação da Coordenadoria de Igualdade Racial, da 

Secretaria de Segmentos Sociais. 

O passeio foi uma Rota de Lazer do Pernambuco Conduz, atendendo usuários deste 

programa e seus familiares. Foi realizado no dia 14 de novembro. Foram atendidos 15 usuários 

e seus familiares, no total de 30 pessoas. 

http://www.institutoensinar.org/


 
 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEAD 
Av. Norte, Santo Amaro – Recife – PE - CEP: 50100-000 Fone: (81) 3183 3209 / 3183 3224 

 

21 
_________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 

 

  

Passeio Negro para pessoas com deficiência no Museu do Homem 
do Nordeste. 

Transporte adaptado do Programa PE Conduz conduzindo 
usuários ao evento. 

 

O segundo passeio foi uma Rota de Lazer para o Praia Sem Barreiras, em Boa Viagem, 

realizado no dia 21 de novembro. Este passeio também foi para os usuários do Programa PE 

Conduz e seus familiares, totalizando 30 pessoas. Este evento é uma parceria com a Prefeitura 

do Recife e EMPETUR. 

 

  

Usuários atendidos no Praia Sem Barreiras, em Boa Viagem. Usuários do PE Conduz no Praia Sem Barreiras. 
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    Submeta C: 

 Promover atividades inclusivas nas 12 regiões que serão realizadas as semanas de 

Direitos Humanos 

 

As Semanas de Direitos Humanos são realizadas pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos (SJUDH). A partir deste ano de 2015, houve uma reformulação de Secretarias 

Estaduais, e a SEAD ficou vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude (SDSCJ). Assim, as atividades inclusivas nas 12 regiões de desenvolvimento do 

Estado serão articuladas com a Secretaria Executiva de Segmentos Sociais (SESS), a qual a 

SEAD está vinculada. 

No mês de novembro, a SESS realizou um Seminário de Segmentos Sociais, em Recife. 

Este seminário contou com a articulação e participação de todas as superintendências e 

coordenações que compõem a Secretaria Executiva de Segmentos Sociais. O Seminário para os 

municípios da Região Metropolitana e Zona da Mata Norte e Sul, foi realizado no dia 12 de 

novembro, no auditório do Centro de Formação e Lazer, do SindsPrev. O evento contou com a 

participação de representantes de vários segmentos, conselhos municipais, associações e 

demais órgãos públicos, além de outras secretarias. 

O evento visou discutir as propostas para a construção dos planos estaduais de Promoção 

da Igualdade Racial, Quilombola e LGBT. A coordenadora geral  apresentou o funcionamento 

e a proposta de trabalho da SEAD, representando o Superintendente Bernando Klimsa. A SEAD 

disponibilizou intérpretes de Libras para o evento e outros funcionários participaram ativamente 

das constuções de propostas nos grupos de trabalho. 
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Intérpretes de Libras da SEAD atuando no Seminário em Recife. Público do Seminário em Recife. 

 

 

  

Coordenadora Geral da SEAD apresentando o órgão no evento. Intérprete e Cerimonialista da equioe SEAD no evento emRecife. 
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O desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão está demonstrado por 

meio do Quadro de Scores, supramencionado, que avalia os resultados do cumprimento das metas, ações e consequentes atividades 

pactuadas. 

OBS: Quando estiver expresso (--) no quantitativo, significa que não havia meta para o mês; a indicação (00), informa que havia meta e não 

foi realizada. 

Quadro de SCORES 

DESCRIÇÃO 

QUANTITATIVO MÊS 

JULHO 
2015 

AGOSTO 
2015 

SETEMBRO 
2015 

OUTUBRO 
2015 

NOVEMBRO 
2015 

META 1 – A: ORIENTAR E ENCAMINHAR 250 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
REDE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 168 

 
144 

 
112 

 
211 

 
179 

META 2 – A: REALIZAR 10 CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS EM EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

META 2 – B: REALIZAR 10 CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS DA SAÚDE DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

META 3 – A: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA 
“POLÍTICA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA” -- 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 

META 3 – B: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS -- 00 00 00 00 

META 3 – C: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM BRAILLE -- 00 00 00 00 

META 3 – A: REALIZAR 10 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM AUDIODESCRIÇÃO -- 00 00 00 00 
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META 4 –A: ORIENTAR 10 CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA -- 

01 01 00 00 

META 4 – B: PROMOVER 21 REUNIÕES NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATIVOS -- 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

META 5 – A: REALIZAR 60 VISITAS DE INTERVENÇÕES NOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE 
NOMERCADO DE TRABALHO 

00 

 
01 

 
00 

 
00 

 
01 

META 5 – B: REALIZAR 60 MAPEAMENTOS LABORAIS E RELATÓRIOS 
TÉCNICOS DE ACESSIBILIDADE -- 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

META 5 – C: MONITORAR 150 INSERÇÕES DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO 00 

 
00 

 
200 

 
00 

 
35 

META 6 – A: REALIZAR 01 FÓRUM ESTADUAL -- -- -- -- 01 

META 6 – B: REALIZAR 06 SEMINÁRIOS REGIONAIS INTEGRANDO A REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL -- 

 
01 

 
-- 

 
00 

 
-- 

META 7 – A: REALIZAR 06 EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO -- 01 -- 01 -- 

META 7 – B: ATENDER 1.800 PESSOAS DIRETAMENTE COM ESPAÇOS 
INCLUSIVOS EM DATAS COMEMORATIVAS DO CALENDÁRIO ESTADUAL 00 

 
150 

 
00 

 
00 

 
60 

META 7 – C: PROMOVER ATIVIDADES INCLUSIVAS NAS 12 REGIÕES NA 
SEMANA DE DIREITOS HUMANOS 00 

 
00 

 
00 

 
02 

 
01 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estabelecido no Termo de Referência através do Plano de Trabalho que 

estabelecem objetivos e metas a serem atingidas no cronograma de execução desta 

Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, não foi totalmente cumprida 

este mês. 

Importante frisar que as metas pactuadas no Plano de Trabalho referem-se ao 

quantitativo de 40 profissionais. 

As principais metas foram alcançadas, como a meta 1 e 2. As demais, que não puderam 

ser alcançadas neste momento, serão repactuadas nos próximos meses. 

Para o mês de novembro conseguimos realizar em parceria com o Conselho Estadual de 

Deefsa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONED) a Conferência Estadual de Direitos 

da Pessoa com Deficiência (submeta 6A). 

Além disso, em parceria com a Secretaria de Segmentos Sociais, participamos de duas 

grandes atividades, em Recife – uma repactuação da submeta 7C, além de disponibilizar 

atividades com espaços inclusivos para pessoas com deficiência (submeta 7B). 

Este mês conseguimos iniciar as ações da Meta 5. Mesmo não tendo alcançadoo 

quantitativo proposto, foi importante darmos início as atividades, que deverão continuar nos 

próximos meses. 

Com a nova situação de contingenciamento e diminuição do quadro de equipe, algumas 

parcerias já estão sendo iniciadas, para dar continuidade e melhorar o serviço prestado pela 

SEAD à população com deficiência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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ANEXO A 

 

ATA DE PRESENÇA - PALESTRA NA ESCOLA ESTADUAL 

JOSÉ MARIO ALVES DA SILVA 
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ANEXO B 

 

ATA DE PRESENÇA – PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL 

COSTA PORTO 
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