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Saudações  aos  loucos.  Os  desajustados.  Os  rebeldes.  Os  criadores  de  caso.  As  peças  redondas  nos  buracos

quadrados. Os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras. E eles não têm nenhum respeito

pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. Mas a única coisa que você não

pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns

os veem como loucos, nós vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem

mudar o mundo, são as que de fato, mudam.

“The crazy ones (O louco)”, por Rob Siltanen e Ken Segall
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A criação do Laboratório de Inclusão é consequência do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estágio Universitário da Secretaria da Proteção Social,

Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) contribuindo com a inclusão de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social, incentivando a evolução

do comportamento humano e aplicação de grupos, projetos e oficinas em estudos e experimentos científicos; questionando ainda a necessidade do surgimento de um

modelo de sociedade capaz de promover transformação e melhoria na qualidade de vida das pessoas, independente de suas diferenças.

João Monteiro Vasconcelos

Coordenador do Laboratório de Inclusão
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MISSÃO

Promover a inclusão de pessoas com doenças, deficiências e vulnerabilidade social, mantendo o compromisso com uma gestão pública livre, solidária, consciente e

inclusiva, respeitando as diferenças humanas. 

VISÃO

Ser referência nacional em inclusão social qualitativa de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social.

VALORES

Acreditamos em um mundo melhor e com melhores pessoas, onde os relacionamentos humanos sejam evoluídos e harmoniosos, possibilitando o surgimento de um

modelo de sociedade capaz de promover transformação e melhoria na qualidade de vida das pessoas, independente de suas diferenças.
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APRESENTAÇÃO

Fale-se de extinção da desigualdade social, de ética, de cidadania; fale-se sobre o que não faz parte do cotidiano, com aquilo que não se depara diariamente.

Numa sociedade dita exclusiva, violenta, individualista; fale-se de inclusão, informação, consciência. Uma empresa adota a responsabilidade social  como uma

estratégia de direção, como um modelo de gestão administrativa. Uma empresa opta por ser responsável socialmente quando, por uma questão de sobrevida humana,

esta deveria ser regra.

Quando se indaga ao público externo o porquê de escolher uma determinada empresa, os recursos humanos, o atendimento e a atenção são indispensáveis.

Se, através da aplicação inicial de um processo seletivo, alia-se o currículo técnico à dimensão humana, verifica-se a possibilidade real de se manter, no quadro

funcional, um público interno consciente de seu papel enquanto facilitador e multiplicador para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento

social. A definição de um laboratório de inclusão social como um espaço funcional de criações, estudos, treinamentos, projetos, testes, exames e descobertas de

novas técnicas científicas,  que pode pertencer a uma diversidade imensa de modalidade de estudos, pode favorecer ao entendimento de suas características e

consequências, principalmente na evolução de políticas públicas de inclusão, diante um de país mergulhado na exclusão social, por estar inserido em um modelo de

sociedade em processo de falência.

Na continuidade dos estudos, pesquisas e experiências, os resultados são absorvidos em grupos, oficinas, projetos, divulgação em meio acadêmico e eventos

externos. No Laboratório de Inclusão, estes estudos vão ao encontro da necessidade de um novo modelo de sociedade, longe dos padrões atuais. Podemos examinar

uma sociedade pelo nível dos preconceitos legalizados e praticados. Somos todos diferentes, mas, para atingirmos equilíbrio e harmonia social, precisamos viver e

conservar sociedades harmônicas, educadas, igualitárias em direitos e deveres. Numa sociedade inclusiva, livre e solidária não haverá diferenças e privilégios para os

ditos maiores e menores, melhores e piores, incluídos e excluídos. A utopia de uma sociedade inclusiva e equilibrada nos relacionamentos induz à necessidade de

estudar e avaliar uma realidade que vem favorecendo a multiplicação dos conflitos sociais. 

No Brasil, como no resto do mundo, a inclusão social depende diretamente de políticas públicas consistentes. Mas como fazer políticas públicas em um país

mergulhado na corrupção sem controle e crescente, com forte desigualdade social, concentração de renda e violência? Como querer que o país melhore sendo

conivente com este modelo social? As pessoas ou grupos que insistem em se rebelar e confrontar esta realidade social são, na verdade, amenizadores, resistentes ao
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poder dominante. Representam uma minoria que se nega a ser conivente com este modelo de sociedade. Como uma luz no fim do túnel, teimam em acreditar em um

mundo melhor e mais justo. Quando provocamos o poder conflitante, interferirmos nas normas e condutas de grupos que não cumprem as Leis e se negam em ser

éticos. 

A reflexão ampla de uma realidade social não leva ao pessimismo, mas precisamos enfrentar esta realidade sem medo e subserviência para recuperar a

esperança da possibilidade de um novo Brasil.  O otimismo pode se misturar à reflexão da realidade quando transformamos verdade em matéria-prima de um

Laboratório de Inclusão social, por exemplo, pela coerência científica de que só mudamos uma realidade social de desigualdades e exclusões reagindo e enfrentando

poderes conflitantes com consciência, honestidade, respeito às diferenças, organização e ética por uma evolução onde todos possam sair ganhando. Um Laboratório

de Inclusão de estudos e pesquisas, que envolvem o destino de vidas humanas vulneráveis,  atinge um meio ambiente debilitado e em estágio de destruição,

amenizando as consequências de um processo de degradação humana, avaliando a realidade, incluindo a diversidade humana, combatendo os preconceitos pela

sobrevivência digna de pessoas ditas socialmente invisíveis.
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LABORATÓRIO DE INCLUSÃO

O surgimento do Laboratório de Inclusão partiu dos estudos, reflexão, inquietação e confronto com este modelo de sociedade que vivemos e condenamos,

pela visível necessidade de colaborar com a ideia de um novo modelo social, livre, solidário e consciente. A coordenação de estágio universitário, dentro de uma

repartição pública brasileira, aproveitando os espaços de autonomia conquistados em determinadas ações – como a definição de critérios seletivos e criação de cotas

especiais para estudantes com vulnerabilidade social – propiciou o surgimento de um laboratório de estudos, pesquisas e ações, na tentativa da inclusão de pessoas

com deficiência em um meio ambiente debilitado pela multiplicação e valorização dos preconceitos. 

As consequências da inclusão de cada pessoa com deficiência definia a convicção de que a inclusão teria que ser individualizada devido as características

específicas de cada uma. O tempo dos resultados seria imprevisível, indeterminado, demonstrando a necessidade de continuidade de cada processo. Os exemplos se

multiplicaram com o decorrer das pesquisas. Pessoas com paraplegia têm características diferentes das pessoas com tetraplegia, quanto às necessidades físicas e

funcionais,  demonstrando processos de inclusão diferentes.  Pessoas surdas,  cegas  ou com deficiência  mental  são vistas individualmente,  com suas diferenças

específicas, para serem estudadas, entendidas e incluídas.

A ideologia de trabalho do Laboratório de Inclusão foi sendo construída, ao longo de todos esses anos, desde 1991, na sua fundação, quando assumimos a

seleção de estagiários  universitários  na SPS como consequência natural  do processo materializado de inclusão das diferenças  humanas.  O tamanho físico ou

funcional não importa, como não importa a publicidade de determinados casos. Importa e vem importando a continuidade dos projetos, as inclusões realizadas, as

descobertas de novas fórmulas, os desafios e a evolução, mesmo pagando o preço da “invisibilidade intencional”. 

O que é, então, o Laboratório de Inclusão? Simplificamos como o espaço físico e funcional de estudos, pesquisas e experiências. No nosso caso, estudamos e

experimentamos a inclusão individual de vidas humanas num ambiente propício aos preconceitos, no enfrentamento intencional com a realidade, ou seja, incluímos

pessoas em uma sociedade ainda em processo de evolução. Entendendo que cada indivíduo tem características extremamente pessoais, sua própria história, suas

memórias, alegrias, tristezas, exclusões e reabilitações que podem ser transformadas com outras experiências, sendo estudadas estrategicamente para promover a

recuperação da autoestima, da motivação de vida e do desejo espontâneo do desenvolvimento pessoal.
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No Laboratório de Inclusão, a cada dia, aprendemos com o convívio entre as diferenças, como as superações, do imprevisível ao previsível. A simplicidade

de conviver com o conhecimento humano envolve uma ciência sem dogmas, vaidades e arrogâncias. Ninguém deve se sentir melhor do que o outro ou com mais

privilégios por ter a ilusão de saber de tudo ou saber mais. Estudando as práticas e a cultura do serviço brasileiro, questionamos uma gestão pública que incentive a

autonomia funcional, multiplicando a ideia de uma evolução constante nas ações das políticas públicas. Isto seria utopia? Não, apenas atitudes de interesse das

gestões públicas em promover mudanças, a troca das ações pessoais pelas impessoais. Sem autonomia não há desenvolvimento ou evolução, apenas a repetição de

modelos preestabelecidos e impostos. Sem autonomia nada se cria, tudo se repete, se mantém e se conserva. A ausência de autonomia provoca um atraso no

andamento das políticas públicas. 

Podemos comparar  uma pessoa sem autonomia a uma máquina regulada para engolir  as normas e os modelos,  sem questionamentos  e reflexões.  Um

laboratório sem autonomia não funciona, por suas necessidades de criação e liberdade de decisões. Não existe evolução sem liberdade. Não existe inclusão social

sem autonomia e liberdade. No convívio harmonioso entre as diferenças humanas, identificamos o experimento de uma pequena sociedade alternativa, reflexo da

prática de continuísmo do Laboratório de Inclusão. O enfrentamento entre o modelo social  vigente e o modelo oposto demonstra  que a fragilidade do poder

dominante está no despreparo da não aceitação do convívio harmonioso entre as diferenças humanas. 

Partindo deste questionamento, concluímos que o modelo atual não contempla o convívio harmonioso entre as diferenças como indispensável ao equilíbrio

social, ao combate às violências, aos preconceitos e suas consequências. Isto resulta no enfrentamento de um modelo de exclusão social que parte das hierarquias

pesadas ao modelo de ser humano padrão, passando pelos aspectos físicos, políticos, sociais, religiosos e econômicos. Entender estes imensos conflitos, competições

de poder,  vaidades  humanas e desigualdades  sociais  necessita  da interpretação das interdependências  humanas e das “invisibilidades  intencionais”.  Admitir  a

necessidade do rompimento com este modelo social é coerência. Promovemos mudança social cada vez que enfrentamos o modelo que condenamos. 

Ao  se  deparar  com a  universalidade  do  público  atendido  pela  SPS,  percebe-se  a  necessidade  de  estabelecer  um quadro  pessoal  condizente  com as

especificidades trabalhadas. O Laboratório de Inclusão se manifesta a partir da busca da evolução do comportamento humano para um novo modelo de sociedade,

solidária e inclusiva, através de estudos, observação e aplicação de conhecimento da dimensão humana, valores e afinidades no quadro pessoal e profissional, dentro

da livre expressão de conceitos e ideias. O Laboratório de Inclusão funciona dentro dos espaços físicos e funcionais da SPS, promovendo a inclusão pelo trabalho de

estudantes universitários e trabalhadores com deficiência e/ou vulnerabilidade social, através de seleção e acompanhamento, dentro de projetos específicos.
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O  Laboratório  de  Inclusão  foi  construído,  a  princípio,  com  o  desenvolvimento  de  estágio  universitário  e  aplicação  de  cotas  para  estudantes  com

vulnerabilidade social  e/ou deficiência.  Com o passar do tempo, os projetos foram ampliados para beneficiar  pessoas com diversas dificuldades em entrar no

mercado de trabalho. Já passaram pelo Laboratório mais de 8 mil pessoas. Hoje, o Laboratório acompanha 40 pessoas com deficiência,  lotadas na SPS, entre

funcionários públicos, colaboradores e estagiários universitários, todos selecionados e incluídos por este Laboratório. 

O Laboratório de Inclusão também é responsável por selecionar e acompanhar, atualmente, 34 estudantes universitários bolsistas e 17 em estágio curricular

obrigatório, lotados em nove unidades de estágio da SPS. Além disso, organiza e controla o fluxo diário de visitas de estudantes e professores universitários, em

unidades da SPS, para trabalhos técnicos e acadêmicos, como também recebe, orienta e encaminha para subsídio de mestrado e doutorado. Hoje, são 34 estagiários e

26 colaboradores, totalizando 60 famílias beneficiadas diretamente pelo trabalho de acompanhamento do Laboratório de Inclusão, que dependem diretamente do

estágio e da empregabilidade num processo de inclusão social em constante transformação.

Uma de nossas mídias sociais, o Facebook, tem mais de 4 mil seguidores nacionais e internacionais trocando experiências e informações referentes à inclusão

social, ao combate aos preconceitos e à divulgação de projetos que comprovaram eficiência no seu desenvolvimento. Esta mídia é responsável pela divulgação e

evolução da ideologia de trabalho do Laboratório de Inclusão. Uma de nossas maiores conquistas, desde a criação do Grupo Acessibilidade Humana, em 2004, foi

tornar real a inclusão qualitativa dentro dos espaços funcionais da SPS e fora, no supermercado Atacadão. São 26 vagas de colaboradores da SPS preenchidas

através de processo seletivo com avaliação curricular e entrevistas individuais, avaliando níveis técnico e emocional, pontualidade e assiduidade, relacionamento

interpessoal, nível de interesse, iniciativa e disponibilidade. 

A SPS tem pessoas com todas as deficiências incluídas em funções variadas, desde o apoio às atividades auxiliares ao técnico de nível superior. Na inclusão

qualitativa, a deficiência fica em segundo plano, como uma característica pessoal; a qualidade profissional é a prioridade. A inclusão de um trabalhador pelas cotas

não depende de sua deficiência, mas de sua capacidade de desenvolver, com eficiência, suas atividades profissionais. Na SPS foi implantado, através do Laboratório

de Inclusão, o Projeto de Vidas Sem Barreiras com construção de rampas e banheiros adaptados, plataforma elevatória, estacionamentos com vagas especiais e

títulos da extinta Biblioteca Maurice Pate traduzidos para o Braille, tornando o espaço acessível para funcionários, colaboradores e visitantes. 
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Hoje a SPS é uma referência quanto à inclusão de pessoas com deficiência com avanços significativos como os projetos de empregabilidade de pessoas com

deficiência (auditiva, cognitiva, física, visual, congênita e múltiplas), doenças mentais (bipolaridade, esquizofrenia, síndrome de Asperger e síndrome de Down) e

vulnerabilidade social, com a inclusão de uma estagiária transexual. Nos projetos de inclusão do Laboratório, foi possível incentivar, acompanhar e orientar pessoas

com deficiência que conseguiram chegar ao mestrado e doutorado através do Plano de Crescimento Individual (PCI). 
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HOMENAGENS E RECONHECIMENTOS

Reconhecido  pelos  estudos,  pesquisas  e  projetos  desenvolvidos  e  executados  em beneficio  das  políticas  públicas  de  inclusão  social  de  pessoas  com

deficiência e/ou vulnerabilidade, o Laboratório de Inclusão já recebeu as seguintes homenagens:

 Indicação para Medalha Mérito Funcional, pela Comissão Setorial como melhor projeto da STDS (extinta Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social,

atual SPS) – 2017 e 2018

 Voto de Congratulação (2016) - Realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por suas atividades de estudos, pesquisas e inclusão de pessoas

com deficiência.

 Medalha Mérito Funcional (2012) - Entregue pelo Governo do Estado do Ceará pela criação de projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Inclusão da

STDS.

 Câmara Municipal de Fortaleza (2011) - Homenagem ao Laboratório de Inclusão da STDS em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

 Medalha Mérito Funcional (2007) - Entregue pelo Governo do Estado do Ceará devido à dedicação aos projetos de inclusão social, executados pelo Grupo de

Acessibilidade Humana do Laboratório de Inclusão da STDS.

 Prêmio Cidadão da Inclusão (2006) - Entregue pelo Centro de Apoio a Mães de Portadores de Eficiência (CAMPE).
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CONDUTAS DE RELACIONAMENTO

A construção de uma equipe, a definição do perfil e a aplicação de normas de comportamento fazem a diferença, tornando o trabalho mais produtivo e motivador.

Assim, os bons relacionamentos são indispensáveis à formação de uma equipe dedicada para manter e evoluir um projeto ou uma instituição com competência. Os

conflitos representam barreiras e crises internas que podem destruir objetivos e metas. Gestões com relacionamento interpessoal comprometido são responsáveis por

grande parte das falências de empresas no Brasil e no mundo. 

Manter, multiplicar e aprimorar os bons relacionamentos interpessoais da equipe do Laboratório de Inclusão é essencial para a promoção da qualidade e para o

desenvolvimento das oficinas e dos projetos. O tratar bem é essencial ao bom fluxo de trabalho em qualquer organização. O nível elevado dos relacionamentos

interpessoais representa a boa qualidade na oferta de produtos e serviços, ou seja, uma equipe unida e integrada torna viável e produtivo qualquer trabalho. Seguem

abaixo as condutas de relacionamento desenvolvidas e praticadas pelo Laboratório de Inclusão e por todos que dele fazem parte:

Nossa conduta é baseada em três pilares:

 EDUCAÇÃO:

“Bom dia”, “boa tarde”, “por favor”, “com licença” e “obrigado” são essenciais!

Tratar todos como eu gostaria de ser tratado, sem grosseria ou rispidez.

Todos os conflitos pessoais serão tema de oficinas internas.

 RESPEITO:
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Respeitar os assuntos pessoais e sigilosos do Laboratório. Assuntos internos são assuntos internos!

Respeitar o conhecimento do pessoal, não omitindo e compartilhando informações entre toda a equipe.

Respeitar o espaço, as diferenças e as dificuldades do outro, usando a flexibilidade com responsabilidade.

 GENTILEZA:

Tratar todos com total atenção e cortesia.

Não deixar pendências em conflitos interpessoais, proporcionando o diálogo e a cordialidade.

Cultivar um ambiente de trabalho pacífico, produtivo e de interação.

15    



ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES

FUNÇÃO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES

Coordenar as atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Inclusão;

Coordenar a aplicação e o desenvolvimento do estágio universitário na SPS;

Coordenar os projetos de inclusão de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social na SPS;

Zelar e evoluir a harmonia e o equilíbrio dos relacionamentos interpessoais das pessoas envolvidas com os trabalhos do Laboratório de Inclusão;

Identificar e diagnosticar problemas e promover soluções, através de estudos, discussões, elaboração e divulgação de textos;

Mobilizar e motivar as pessoas em suas tarefas, dando liberdade e autonomia a cada membro da equipe do Laboratório, através do incentivo à criatividade, aos estudos ao

crescimento pessoal;

Criticar e regular o nível de conflitos;

Gerar inovações nas atividades desenvolvidas pelo Laboratório;

Expor os desafios e o que deve se revolver.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir curso superior na área de humanas; habilidades no uso do pacote Office e das mídias sociais.

Responsabilidades por materiais e equipamentos: 

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidades por decisões:
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O ocupante da função deverá seguir os procedimentos do Laboratório, podendo tomar decisões por conta própria, baseadas em seu conhecimento e sua experiência.

Responsabilidades por informações:

O ocupante da função possui acesso a informações confidenciais, cujo extravio pode causar constrangimentos a quem se refere o documento e problemas quanto ao sigilo 

estabelecido.

Responsabilidade por documentos: 

Possui responsabilidades por processos.

Esforço mental: 

Ocupante da função lida com uma grande quantidade de informações, dentre elas sobre o comportamento humano, problemas de relacionamento, conduta etc. 

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível superior na área de Humanas e conhecimentos em informática.

Habilidades:

Fluência verbal, postura ética, saber ouvir e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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FUNÇÃO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES

Coordenar ações de recrutamento, seleção, acompanhamento e desenvolvimento de todos os estagiários da SPS;

Desenvolver o recrutamento e seleção de pessoas, viabilizando as ações necessárias;

Encaminhar pessoas com deficiência para empregabilidade;

Contribuir com a integração, o treinamento e o acompanhamento dessas pessoas; 

Verificar a acessibilidade do local onde as pessoas desenvolverão suas atividades;

Assegurar uma boa relação dessas pessoas com os locais onde desenvolverão suas atividades; 

Colaborar com a qualidade do potencial humano;

Acompanhar os projetos, oficinas e grupos realizados no Laboratório.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir curso superior em recursos humanos; e ter habilidades no uso de Excel avançado.

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidades por decisões: 

O ocupante da função deverá seguir os procedimentos do Laboratório, entretanto, em situações imprevisíveis, poderá tomar decisões por conta própria, baseadas em seu

conhecimento e sua experiência na empresa.
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Responsabilidades por informações: 

O ocupante da função possui acesso a informações confidenciais, cujo extravio pode causar constrangimentos a quem se refere o documento e problemas quanto ao sigilo

estabelecido.

Responsabilidade por documentos: 

Possui responsabilidades com currículos e avaliações.

Esforço mental: 

Ocupante da função lida com uma grande quantidade de informações, dentre elas sobre o comportamento humano, problemas de relacionamento, conduta etc. 

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível superior na área de Humanas e conhecimentos em informática.

Habilidades:

Fluência verbal, postura ética, saber ouvir e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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FUNÇÃO: PEDAGOGA

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES

Acompanhar grupos de estudos, pesquisas e oficinas do Laboratório de Inclusão;

Acompanhar as intervenções temáticas a partir de demandas;

Atender e encaminhar pessoas com deficiência para empregabilidade;

Acompanhar colaboradores e estagiários com deficiência;

Desenvolver práticas de educação inclusiva.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir instruções equivalentes ao ensino superior em pedagogia; noções básicas em informática e conhecimentos em inclusão social, acessibilidade e educação

inclusiva. 

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidades por decisões: 

O ocupante da função deverá seguir os procedimentos do Laboratório, entretanto, em situações imprevisíveis, poderá tomar decisões por conta própria, baseadas em seu

conhecimento e sua experiência na empresa.

Responsabilidade por informações: 

O ocupante  da  função  tem acesso  a  informações  de  caráter  sigiloso  que  são  expressas  em currículos,  listas  de  dados  pessoais,  relatórios  e  história  de  vida  dos

atendimentos individuais de pessoas com deficiência.
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Responsabilidade por documentos: 

Possui responsabilidades com currículos, fichas de atendimentos, laudos médicos e avaliações.

Esforço mental: 

O ocupante da função lida com uma diversidade de pessoas, tendo que possuir boa memória, atenção ao que o sujeito fala, maleabilidade e disponibilidade para lidar com

as diferenças e tomar ações diferentes dependendo de cada um.

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível superior na área de Humanas e conhecimentos em informática.

Habilidades:

Fluência verbal, postura ética, saber ouvir e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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FUNÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO (Comunicação)

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES

Fazer o clipping de notícias;

Gerenciar o blog e as redes sociais;

Divulgar e monitorar a marca do Laboratório de Inclusão;

Acompanhar notícias e comentários sobre o Laboratório de Inclusão;

Produzir e organizar o evento Inclusão sem Censura;

Produzir a edição de imagens do Laboratório de Inclusão;

Acompanhar o Grupo de Informação e Consciência Humana;

Trabalhar a comunicação interna do Laboratório de Inclusão.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir instruções equivalentes ao ensino médio ou superior completo, noções avançadas em informática, internet, pacote da Adobe e mídia sociais.

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidade por decisões: 

Deverá seguir os procedimentos do Laboratório, terá autonomia em propor formas de atuação e intervenções baseadas em seus conhecimentos, porém estas só poderão ser

implantadas com a liberação da coordenação.

Responsabilidade por informações: 

O ocupante da função tem acesso a informações de caráter sigiloso que são expressas em listas de dados pessoais e relatórios.
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Responsabilidade por documentos: 

Possui responsabilidades com fichas de autorização de imagens.

Esforço mental: 

O ocupante da função lida com uma diversidade de pessoas, tendo que possuir boa memória, atenção ao que o sujeito fala, maleabilidade e disponibilidade para lidar com

as diferenças e tomar ações diferentes dependendo de cada um.

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível Médio ou Superior em andamento e conhecimento avançado em informática.

Habilidades:

Fluência verbal; postura ética, saber ouvir e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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FUNÇÃO: CONTROLE ADMINISTRATIVO

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES 

Manter atualização de dados no Sistema do Estado e sistemas internos;

Administrar admissão, desligamento, transferências, publicações em Diário Oficial, processo de edital de seleção de estagiários, homologação, concessão e prorrogação

de estágio;

Facilitar processos de folha de pagamento e benefícios de estagiários universitários;

Emitir declaração, ofícios, certificados e comunicações internas e externas; 

Administrar frequência dos colaboradores internos e dos estagiários universitários;

Solucionar serviços de manutenção, veículo e material.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir instruções equivalentes ao ensino médio ou superior completo e noções avançadas em informática.

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidade por decisões: 

Deverá seguir os procedimentos do Laboratório, terá autonomia em propor formas de atuação e intervenções baseadas em seus conhecimentos, porém estas só poderão ser

implantadas com a liberação da coordenação.

Responsabilidade por informações: 

O ocupante da função tem acesso a informações de caráter  sigiloso que são expressas em listas de dados pessoais,  currículos,  relatórios,  entre outros documentos

pertinentes à função.
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Responsabilidade por documentos:

Possui responsabilidades com currículos, avaliações, CI’s, declarações, certificados, ofícios, frequências, editais, homologações e concessões.

Responsabilidade financeira: 

Possui responsabilidade de finanças.

Esforço mental: 

O ocupante da função lida com uma diversidade de informações, tendo que possuir boa memória e atenção aos processos e informações.

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível médio ou superior em administração, contábeis ou RH, conhecimento em informática e conhecimento avançado em Excel.

Habilidades:

Fluência verbal, postura ética, saber ouvir e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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FUNÇÃO: APOIO A ATIVIDADES AUXILIARES

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 17h (1h de almoço)

RESPONSABILIDADES 

Atender telefones;

Manter organização da sala e armários;

Tirar xerox; 

Despachar documentos;

Atender público interno e externo.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidade por informações: 

O ocupante da função tem acesso a informações de caráter sigiloso que são expressas em listas de dados pessoais, entre documentos pertinentes à função.

PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível fundamental ou médio.

Habilidades: 

Trato com pessoas, postura ética e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia e comprometimento.
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FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA

SUBORDINADO AO: COORDENADOR JORNADA DE TRABALHO: 8h às 12h ou 13h às 17h

RESPONSABILIDADES 

Apoiar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos internos e externos;

Facilitar Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA);

Participar de grupos, projetos e oficinas do Laboratório;

Facilitar processos seletivos;

Colaborar com a inclusão de pessoas;

Apoio aos eventos e às atividades realizadas pelo Laboratório.

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir instruções equivalentes ao ensino superior em psicologia em andamento e noções de informática.

Responsabilidades por materiais e equipamentos:

O ocupante da função possui responsabilidade por materiais de uso pessoal como computador, impressora, material de escritório, formulários e documentos.

Responsabilidade por informações: 

O ocupante da função tem acesso às informações de caráter sigiloso que são expressas em listas de dados pessoais, currículos, relatórios, avaliações, laudos, pareceres

entre outros documentos pertinentes à função.

Responsabilidade por documentos: 

Possui responsabilidades com fichas de atendimentos e avaliações.

Esforço mental: 

O ocupante da função lida com informações e é desejável que tenha boa memória, atenção e disponibilidade para escuta.
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PERFIL COMPORTAMENTAL

Competências necessárias à função

Conhecimentos:

Nível superior em andamento em psicologia e conhecimento em informática.

Habilidades:

Trato com pessoas, postura ética, fluência verbal e bom relacionamento interpessoal.

Atitudes:

Organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade e flexibilidade.
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ORGANOGRAMA
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EMPREGABILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL

O quadro de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social do Laboratório de Inclusão é formado por funcionários públicos, colaboradores e estagiários

universitários. Estas pessoas passam a ser acompanhadas e avaliadas pelo Laboratório com a finalidade de serem incluídas no mercado de trabalho. Cada membro

constrói, em parceria com a equipe técnica, seu Plano de Crescimento Individual (PCI), a partir do qual é direcionado para capacitação ou para vagas dentro e fora

da SPS. 

Quanto às capacitações e realizações de eventos, o Laboratório de Inclusão conta com a colaboração dos seguintes parceiros: Associação Brasileira de

Amiotrofia  Espinhal  (Abrame),  Associação dos  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  (Apae),  Associação Fortaleza  Azul,  Associação Fortaleza  Down,  Atacadão,

Autarquia Municipal  de Trânsito  e  Cidadania  de Fortaleza (AMC), Biblioteca  Pública do Estado do Ceará,  Casa da Esperança,  Centro de Apoio a Mães de

Portadores de Eficiência (Campe), Colégio Regina Pacis, EMEIF Jesus Cristo, EMEIF Jornalista Blanchard Girão da Silva, EMEIF Professora Terezinha Ferreira

Parente, Faculdade Estácio de Sá, Faculdade Maurício de Nassau, Instituto Bia Dote, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Locktec

Rastreamento, Macro Engenharia, Márcio Vaz Coaching & Consultoria, Pague Menos Serviços, Pastoral da Pessoa com Deficiência da Paróquia Santo Antônio de

Pádua, Porto Seguro, Recanto Psicopedagógico,  Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), Serviço Nacional Profissionalizante (Senap), Shopping

Benfica, Sindicato dos Trabalhadores em Instituto de Estudos Pesquisa (Sintbem), Supergasbras, Theatro José de Alencar, Universidade Estadual do Ceará (Uece),

Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  Universidade  de  Fortaleza  (Unifor),  VEGA  S/A  e  Viação  Princesa.  Vale  salientar  que  a  parceria  feita  com  estes

colaboradores são extraoficiais. 

Durante  o  processo  de  empregabilidade  é  realizada  uma  seleção  baseada  nas  habilidades  profissionais  e  competências  individuais  do  candidato,

considerando-se neste processo a deficiência e/ou vulnerabilidade social como uma característica pessoal, não sendo fator determinante para sua contratação. Um

dos maiores desafios é fazer com que a inclusão seja qualitativa. Os procedimentos e processos determinados por lei, decorrentes dos avanços, conquistas sociais e

populares, ainda não são suficientemente estabelecidos, compreendidos e acolhidos pelos próprios trabalhadores, empresários, gestores e instituições do serviço

público e privado. 
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O Laboratório de Inclusão tem como finalidade gerar emprego e renda para este público, além de promover um espaço de apoio e conscientização de si

mesmo e de suas necessidades, bem como a compreensão das limitações deixadas diante de cada especificidade. O trabalho desenvolvido tem como objetivo incluir

e acompanhar os funcionários da SPS com deficiência, desenvolvendo atividades de monitoramento com os setores nos quais estes estão lotados, auxiliando-os

tecnicamente para a melhoria de suas habilidades.

QUADRO GERAL DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2004 – 2016

Deficiência Quantidade

Auditiva (não oralizados) 11

Auditiva (oralizados) 7

Física (mobilidade reduzida) 28

Física (nanismo) 5

Física (paraplegia e tetraplegia) 10

Mental (retardo) 6

Mental (retardo e doença) 14

Visual (baixa visão) 6

Visual (cegueira total) 16

Total 103
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Escolaridade Quantidade

Nível fundamental 14

Nível médio 72

Nível superior 17

Total 103

Aplicação do Plano de Crescimento Individual (PCI) Quantidade

Não ascenderam do PCI 50

Curso de capacitação profissional 6

Nível superior em andamento 9

Nível superior completo 16

Pós-graduação 6

Mestrado 5

Doutorado 1

Total 103
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2017 – ATUAL

Escolaridade Quantidade

Nível fundamental 3

Nível médio 12

Nível superior 11

Total 26

Obs.: Diminuição de 70% do quadro de inclusão de pessoas com deficiência devido o corte das verbas na SPS.

QUADRO GERAL DE INCLUSÃO DE ESTAGIÁRIOS COM DEFICIÊNCIA

NÍVEL MÉDIO (PROJETO PRIMEIRO PASSO) – 2008-2015

Deficiência Quantidade

Auditiva 7

Física 3

Mental 9

Visual 11

Total 30

Obs.: Todas as bolsas foram cortadas em 2015.
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NÍVEL SUPERIOR EM ANDAMENTO – 2004-ATUAL

Deficiências e Doenças Quantidade

Auditiva 5

Física 18

Mental 3

Visual 8

Total 34
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ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO

O Recursos  Humanos do Laboratório  de Inclusão é  responsável  pela  seleção,  acompanhamento  e avaliação de todo processo de aplicação de estágio

universitário na SPS. Ele pode ser dividido em dois tipos: 1) Estágio curricular obrigatório; e 2) Estágio não obrigatório (bolsista). Atualmente, a SPS dispõe de 56

vagas de estágio não obrigatório, disponíveis entre nove unidades. Já o estágio obrigatório depende do espaço funcional de cada unidade para se adequar e receber os

estudantes, sendo este número variável. Além disso, também é responsável pelo encaminhamento de estudantes para visitas, elaboração de pesquisas e subsídio de

monografias, dissertações e teses, aumentando assim o fluxo de estudantes e produção de trabalhos científicos nas unidades da SPS.

Atualmente, são conveniadas à SEPLAG/SPS, 29 faculdades/universidades (Anhanguera Educacional LTDA; Faculdade 7 de Setembro – Fa7; Faculdade

Católica do Ceará; Faculdade Cearense – FAC; Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE; Faculdade Estácio de Sá; Faculdade de Fortaleza – FAFOR;

Faculdade  Lourenço  Filho;  Faculdade  Maurício  de  Nassau;  Faculdade  Metropolitana  da  Grande  Fortaleza  –  FAMETRO;  UniFanor  Wyden;  Faculdade  de

Tecnologia Darcy Ribeiro; Faculdade de Tecnologia Intensiva – FATECI; Faculdade Terra Nordeste – FATENE; Fundação Universidade Estadual do Ceará –

FUNECE; Instituto  para  o Desenvolvimento  da Educação LTDA – Faculdade  Christus;  Instituto  de  Ensino Superior  Faculdade  Ateneu;  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e Tecnologia do Ceará – IFCE; Organização Educacional  Farias Brito – FFB; Organização Educacional  Regina Justa – FACE; Sociedade

Evolução de Educação Superior e Tecnologia LTDA – Evolução; Universidade Federal do Cariri – UFCA; Universidade Federal do Ceará – UFC; União Cearense

das Associações de Ensino Superior – UNICE; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB; Universidade de Fortaleza –

UNIFOR; Universidade Paulista – UNIP; Universidade Vale do Acaraú – UVA; e Universidade do Norte do Paraná – UNOPAR) e diversos cursos (arquitetura e

urbanismo,  artes  cênicas,  direito,  enfermagem,  história,  informática,  jornalismo,  letras,  pedagogia,  psicologia  e  serviço  social)  acompanhados  por  técnicos,

constituindo um grande laboratório de troca de experiências. 
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1. Estágio curricular obrigatório 

O estágio curricular obrigatório dá oportunidade ao estudante de cumprir a carga horária de estágio, exigida por sua faculdade/universidade, no espaço

funcional de uma das unidades da SPS, por meio da assinatura de termo de compromisso da faculdade/universidade – que deve ser conveniada à SEPLAG/SPS –

recebendo do Laboratório de Inclusão, ao término do estágio, uma declaração do total de horas cumpridas na unidade.

2. Estágio não obrigatório (bolsista)

O estágio não obrigatório (bolsista) funciona por meio de processo seletivo. Nos últimos anos, o Laboratório de Inclusão tem tomado um direcionamento

mais individualizado em seu processo seletivo, dando espaço e valorização à dimensão humana, priorizando a questão ética, a consciência e o engajamento social.

O processo seletivo ocorre em quatro etapas: 1) Avaliação do currículo padronizado; 2) Dinâmica e redação; 3) Entrevista individual; e 4) Estágio probatório.

Durante o estágio universitário,  acontecem observações quanto à afinidade ao trabalho a ser desenvolvido com os diversos usuários de cada unidade da SPS

(ressalte-se que, entre outros, compõem a clientela da SPS crianças e mulheres vítimas de violência, famílias em situação de vulnerabilidade social, idosos e pessoas

com deficiência). A seguir, também é observado o nível de comprometimento, motivação e interesse que o estudante universitário apresenta, através da aplicação de

avaliações periódicas, tanto do estagiário quanto da unidade de estágio.

De acordo com a legislação vigente sobre Estágio (Nº 11.788/2008), é destinado um percentual de 10% do total de vagas a estudantes universitários com

deficiência.  O Laboratório de Inclusão oferece ainda vagas direcionadas para estudantes universitários que apresentam histórico de vulnerabilidade social.  São

estudantes expostos a preconceitos diversos, problemas de saúde, orfandade etc, que necessitam de uma inclusão qualitativa individualizada. 

Para que o estudante possa participar do processo seletivo, deve estar regularmente matriculado na faculdade/universidade, ter concluído no mínimo 50% dos

créditos do curso e disponibilidade para estagiar pelo menos durante um ano. Atualmente, o valor da bolsa de estágio é de R$ 671,95 + auxílio-transporte e a carga

horária de estágio é de 20 horas semanais, distribuídas no turno da manhã ou tarde. No ato da inscrição do processo seletivo de estágio universitário, o estudante

deve portar os seguintes documentos: 1) Currículo padronizado (preenchido no Laboratório de Inclusão); 2) Histórico acadêmico atualizado; e 3) 1 Foto 3x4.
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QUADRO GERAL DE ATENDIMENTO ACADÊMICO

ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO – 1991-2016

Ano Unidades Estágio Bolsista
Estágio Curricular

Obrigatório
Monografias

Visitas e Trabalhos

de Pesquisa
Processo Seletivo

1991 47 530 172 595 2106 2

1992 38 411 141 282 1656 2

1993 32 427 142 284 1707 2

1994 36 457 154 503 1833 2

1995 35 409 136 272 1635 2

1996 37 345 114 386 1377 2

1997 32 239 79 159 954 2

1998 26 184 61 122 735 2

1999 25 181 40 121 663 2

2000 22 182 61 121 729 2

2001 27 126 41 83 501 2

2002 32 193 64 129 771 2
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2003 32 169 56 112 675 2

2004 32 273 84 178 1071 2

2005 32 178 88 178 798 2

2006 31 229 76 152 915 2

2007 32 186 62 124 744 2

2008 33 193 63 127 768 2

2009 31 235 78 156 939 2

2010 31 932 77 154 927 2

2011 32 200 65 106 795 2

2012 29 78 26 51 312 2

2013 29 175 58 116 699 2

2014 17 85 27 56 336 2

2015 14 58 22 40 240 1

2016 14 50 54 52 312 1

Total - 6025 2041 4659 24198 50

Fonte: Arquivo do Laboratório de Inclusão
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QUADRO GERAL DE INCLUSÃO DE ESTAGIÁRIOS COM VULNERABILIDADE SOCIAL

NÍVEL SUPERIOR – 1991-ATUAL

Vulnerabilidade Social Quantidade

Negros 401

Doenças preexistentes 21

Histórico de vida (pessoas que sofreram algum tipo de preconceito – por ser gay,

idoso, gordo etc – e enfrentaram dificuldades de participar de outros processos

seletivos para estágio,  sendo incluídas pelo Laboratório de Inclusão por cotas

especiais).

2011

Total 2433
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NORMAS DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

O projeto de empregabilidade de pessoas com doença e deficiência, no espaço funcional da SPS, foi individualizado, levando-se em conta a diversidade e as

características de cada doença e deficiência. Com o passar do tempo, verificou-se o aumento das sequelas das doenças e deficiências, interferindo no nível de

produtividade no emprego. Nas avaliações da equipe do Laboratório de Inclusão, foi constatada a necessidade de redução de carga horária, em casos especiais, para

a continuidade da inclusão de estudantes universitários e terceirizados com deficiência, mantendo, assim, a qualidade do nível de empregabilidade. Dessa forma,

foram criadas as normas de redução de carga horária, numeradas abaixo, que formalizam as ações de uma inclusão social responsável, beneficiando pessoas com

doenças e deficiências severas que jamais conseguiriam empregabilidade sem uma flexibilização na carga horária de trabalho. A pessoa com doença e deficiência:

1. Precisa de cuidador para mobilidade física e para realizar necessidades fisiológicas;

2. Possui deficiência e doença grave progressiva;

3. Utiliza medicamentos controlados por conta de doença ou deficiência grave, com risco de vida;

4. Entrou no processo de envelhecimento precoce ou aumento das sequelas da doença e deficiência, sendo necessário o prolongamento da empregabilidade.
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GRUPOS, OFICINAS E PROJETOS EM ANDAMENTO

Através de uma política de pesquisa, debate e aprimoramento, o Laboratório de Inclusão coordena, atualmente, três grupos de estudos elaborados e duas

oficinas vivenciada por colaboradores e estagiários universitários da SPS: 1) Grupo de Informação e Consciência Humana (GICH);  2) Oficina Aprendendo a Viver

com Acessibilidade (A.V.A.) ; 3) Oficina Que Vida Boa e 4) Oficina Psicologia da Diversidade.

1. Grupo de Informação e Consciência Humana

Esse grupo é formado por estagiários universitários da SPS e tem como objetivo dialogar e debater assuntos de relevância social que estejam sendo discutidos

na  mídia,  apresentando novos  olhares,  principalmente  às  questões  sociais,  buscando informar  e  conscientizar  o  público.  A principal  atividade  do  grupo é  o

desenvolvimento e organização do Inclusão sem Censura, evento com caráter de debate que acontece semestralmente e já segue para a sua 14ª edição.

2. Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (AVA)

Essa oficina tem como objetivo capacitar jovens com doenças, deficiências, transtornos e síndromes diversas para a inclusão no mercado de trabalho e

atuação  na  sociedade,  possibilitando,  assim,  uma  aprendizagem  significativa  tanto  no  aspecto  do  desenvolvimento  intelectual,  quanto  social  e  cultural,

potencializando suas habilidades e criticidades. A oficina conta com planejamento semestral, utilizando-se de recursos audiovisuais, psicopedagógicos e humanos,

além de encontros semanais. Os temas discutidos durante a oficina são variados e sempre de acordo com os interesses urgentes dos participantes. Sexualidade,

noções básicas de economia, higiene, ética e mercado de trabalho são alguns deles. Atualmente, são 22 pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos, beneficiadas

pela oficina e por capacitações e cursos externos.

3. Oficina Que Vida Boa
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Esta oficina é realizada mensalmente, sempre às sextas-feiras, e tem como intuito intervir na motivação da equipe do Laboratório de Inclusão. Com temas 

diversos, o Que Vida Boa trabalha com o lúdico, assim como também realizando visitas externas, explorando espaços de nossa cidade e realizando atividades a fim 

da interação e entretenimento.

4. Oficina Psicologia da Diversidade

          A Oficina de Psicologia da Diversidade trabalhava com a perspectiva de grupo terapêutico, resgatando a identidade e a representação dos diversos papéis 

sociais vivenciados pelos integrantes em seu contexto de vida. Os encontros ocorriam semanalmente atendendo, a cada semestre, públicos diferenciados como 

pessoas com deficiência, mães de filhos com deficiências e doenças, estagiários do projeto Primeiro Passo e mães de adolescentes em conflito com a lei.
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GRUPOS, OFICINAS E PROJETOS ENGAVETADOS

Grupos, oficinas e projetos já realizados, mas que estão hoje engavetados por falta de recursos humanos e financeiro.

1. Grupo de Estudos dos Fóruns Universitários

O Grupo dos Fóruns Universitários surgiu com o crescimento e valorização do campo de estágio universitário em unidades da SPS. Os eventos do grupo

eram organizados por estagiários e contavam com a orientação e o apoio do Laboratório de Inclusão. O grupo tinha como objetivo reunir todos os estagiários da SPS

e convidados, promovendo uma integração técnica, através de exposição de trabalhos e debates sobre temas atuais desenvolvidos juntos aos usuários das unidades de

estágio.

2. Grupo de Estudos e Pesquisas em Travestilidades e Transexualidades

Esse grupo se firma nos direitos fundamentais das pessoas travestis e transexuais garantindo, acima de tudo, dignidade e bem-estar cível. Agindo, assim, de

acordo com os princípios do Laboratório de Inclusão, atuando e transformando nossa sociedade em um lugar melhor para se viver, onde haja respeito e o fim dos

preconceitos, criando um mundo mais justo e igualitário para todos. O GEPTT tinha como objetivo principal se lançar nas pesquisas, releituras e discussões sobre a

vida das pessoas travestis e transexuais e suas dificuldades cotidianas. Como objetivo específico, o grupo se concentrava no tema do trabalho e empregabilidade

deste público. O grupo teve como resultado a inclusão da transexualidade no quadro de estagiários da SPS.

3. Grupo de Teatro

O Grupo de Teatro era uma extensão da Oficina de Introdução ao Teatro, sendo composto por alunos que se destacam nesta oficina. Era responsável por

eventos  como o  Arte  e  Acessibilidade,  que  acontecia  anualmente  no Theatro  José  de  Alencar.  Além disso,  o  grupo contava  com apresentações  em escolas

particulares e da rede pública de ensino sempre tratando temas ligados à inclusão social.
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4. Oficina de Braille

A Oficina de Braille tinha como objetivo compartilhar conhecimentos básicos sobre o Braille, além de vivências realizadas no campo da escrita alternativa,

ampliando assim a comunicação entre videntes e pessoas com deficiência visual. A oficina acontecia semestralmente com atividades didáticas utilizando materiais

recicláveis, além de dinâmicas e compartilhamento de aprendizado.

5. Oficina de Informática Inclusiva

A Oficina de Informática Inclusiva atendia ao público de colaboradores com deficiência da SPS, promovendo inclusão digital, fazendo uso da informatização

como ferramenta de apoio para garantir qualificação em suas atividades laborais. A demanda surgiu a partir da necessidade deles em obter conhecimento e manusear

o computador no seu ambiente de trabalho. Os colaboradores aprenderam noções e conhecimentos básicos de informática como organizar a área de trabalho, navegar

e pesquisar na internet, fazer downloads, enviar e-mails e utilizar editores de textos.

6. Oficina de Introdução ao Teatro

Em encontros  semanais,  a  Oficina  de  Introdução ao  Teatro  trabalhava  noções  básicas  de  teatro  como expressão  corporal  e  facial,  impostação  vocal,

improvisação e criação de personagens que proporcionem ao participante um trabalho de autoconhecimento. Através de parceria estabelecida com a Secretaria de

Cultura  do  Estado  do  Ceará  (Secult-CE),  as  atividades  aconteciam  no  Theatro  José  de  Alencar  e  eram  voltadas  para  pessoas  com  ou  sem  deficiência  e

vulnerabilidade social.

7. Oficina Letramento Digital

A Oficina  Letramento  Digital  visa  auxiliar  os  colaboradores  a  ressignificarem o  uso  das  mídias  digitais  para  facilitar  sua  inclusão  digital  aplicando

diretamente práticas de leituras e escritas. As atividades buscam atender às dificuldades apresentadas, anteriormente, pelos colaboradores durante a Oficina de

Informática Inclusiva. O letramento é uma prática de interação social, desenvolvendo ações didáticas e pedagógicas de escrita e leitura com o auxílio das mídias

digitais para promoção do ensino-aprendizagem.
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8. Oficina de Música Inclusiva

A oficina era desenvolvida por instrutores de arte da SPS. Através de uma parceria firmada com a Secult-CE, foram disponibilizados instrumentos musicais

que possibilitavam a promoção de aulas de violão, teclado e bateria. A oficina itinerante já atendeu estagiários do projeto Primeiro Passo, usuários dos Centros

Comunitários São Francisco e Luíza Távora – Pirambu e adolescentes em conflito com a lei do Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota (CEABM).

9. Projeto Casas de Luz

O projeto Casas de Luz visava a construção e manutenção de “residências assistidas” para desinstitucionalizar pessoas em situação de abrigo com alguma

deficiência a nível cognitivo ou mental, a fim de propiciar autonomia no que concerne à independência financeira e profissional. Visando, assim, aspectos do

cotidiano, através de entrevistas, aplicação de questionários, atendimentos individuais e oficinas práticas.

10. Grupo de Acessibilidade Humana 

Esse grupo tem como objetivo manter a acessibilidade humana como necessidade essencial ao convívio harmonioso entre as diferenças. Além disso, propõe

uma mobilidade física e comunicação adequada a todos, tornando mais inclusivos ambientes como escolas, universidades e órgãos públicos. Através de pesquisas,

encontros semanais, desenvolvimento de oficinas, elaboração de projetos acadêmicos, debates, vivências e visitas às entidades colaboradoras, busca-se um amparo

às atividades diárias de cada membro incluído. Além dos estudantes e colaboradores engajados pela política de inclusão, há um notável crescimento pessoal e

profissional de toda a equipe.

11. Projeto Universidade Fora da Sala de Aula

Este projeto visa a propagação da inclusão no meio acadêmico e universitário, convidando instituições de ensino superior e seus estudantes para um debate 

ou mesa redonda acerca de assuntos que circunscrevem a inclusão e o trabalho social, associando esses temas com o público e sua área de estudo.
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OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma gestão de facilitadores,  a partir  do investimento em uma sociedade essencialmente ética e consciente,  com o devido apoio técnico e

científico às políticas públicas de inclusão social no Estado do Ceará.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Atender e encaminhar pessoas com deficiência e vulnerabilidade social para empresas parceiras;

 Recrutar e selecionar pessoas para a promoção da inclusão qualitativa;

 Promover momentos de educação inclusiva em espaços públicos;

 Realizar o processo seletivo dos estagiários universitários, de acordo com o perfil previamente determinado, e prestar apoio técnico às diversas unidades e

projetos em planejamento ou execução na SPS;

 Acompanhar o fluxo de estudantes em estágio curricular obrigatório de forma a contemplar adequadamente a necessidade de cada unidade de estágio;

 Tornar pública a proposta de trabalho do Laboratório de Inclusão;

 Assessorar os projetos que visem a inclusão de pessoas com deficiência;

 Incentivar a prática do estágio social, através de vivências em situações condizentes com a política de inclusão;

 Estabelecer parcerias com organizações públicas ou privadas, que desenvolvam projetos de responsabilidade social e tenham uma real política de inclusão de

pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade social;
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 Fortalecer os grupos, projetos e oficinas que estão em funcionamento no Laboratório de Inclusão;

 Atender às demandas solicitadas pelas entidades públicas parceiras para apoio técnico;

 Participar de eventos externos que contemplem a área da pessoa com deficiência e/ou vulnerabilidade social;

 Colaborar com o desenvolvimento de uma sociedade mais ética e consciente.

METAS

 Aumentar o lançamento de editais por ano para seleção de estágio universitário;

 Continuar colocando em prática o projeto do Laboratório de Inclusão;

 Estreitar parcerias com empresas para empregabilidade de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social;

 Conseguir carro e suprimento de fundos para facilitar a execução e desenvolvimento dos projetos do Laboratório;
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