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1 EMENTA 

Estudo dos processos de inclusão/exclusão social pela interface digital. Potencial 
inclusivo das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) na sociedade 
contemporânea. Normas e padrões internacionais sobre acessibilidade; estudo de 
tecnologia assistiva e de outras inovações tecnológicas que visem à inclusão social da 
pessoa com deficiência. 
 
2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Abordar a acessibilidade inter-relacionada à inclusão digital para compreensão de que 
sua promoção é condição obrigatória à defesa dos direitos e ao exercício da cidadania. 
 
2.2 Objetivos Específicos 

a) proporcionar aos estudantes instrumentos conceituais e metodológicos que lhes 
permitam analisar científica e criticamente as condições para o desenvolvimento da 
acessibilidade e inclusão digital; 
b) colaborar na formação de estudantes pesquisadores incentivando a produção de 
trabalhos acadêmicos críticos a partir da análise e reflexão das políticas e práticas da 
inclusão digital; 
c) desenvolver sensibilidade para a acessibilidade e inclusão digital demonstrando suas 
contradições e que a mesma não ocorre de forma linear e igualitária na sociedade 
brasileira; 
d) colaborar na formação de sujeitos capazes de se posicionarem crítica, política e de 
forma prática diante da tecnologia assistiva; 
e) permitir que o estudante seja ativo no processo de avaliar, diagnosticar e orientar o 
uso de recursos e definir a escolha da melhor tecnologia para determinada necessidade. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Introdução a Tecnologia Assistiva 
3.1.1 Conceitos Tecnologia Assistiva 



 

3.1.2 Aspectos históricos e legais da acessibilidade digital 
3.1.3 Estudo dos processos de inclusão/social pela interface digital 
3.1.4 Conceitos de Inclusão/exclusão Social e Inclusão/exclusão Digital 
3.1.5 Potencial inclusivo das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs) na 
sociedade contemporânea 
 
3.2 Normas e padrões internacionais sobre acessibilidade 
3.2.1 A Legislação Brasileira em Tecnologia Assistiva e as Ações Governamentais 
3.2.2 Programas, Políticas Públicas e práticas da inclusão digital 
 
3.3 Estudo de tecnologia assistiva e de outras inovações tecnológicas que visem 
a inclusão social da pessoa com deficiência 
3.3.1 Tecnologia Assistiva e acesso em Bibliotecas, Arquivos e Museus 
3.3.2 Mobiliário e adaptações para habitação e outros locais 
3.3.3 Ajudas para a comunicação, informação e sinalização 
3.3.4 Realidade Aumentada 
3.3.5 Audiolivros 
3.3.6 Sintetizadores de voz 
3.3.7 Outras ajudas técnicas 
 
4 METODOLOGIA 
Aulas síncronas e assíncronas assinaladas no cronograma. As interações e 
comunicação serão feitas preferencialmente no Moodle, por meio de chat, fórum e 
videoconferências. 
A presença será registrada pela participação nas videoconferências ou pela entrega da 
atividade solicitada no Moodle.  
O atendimento online aos estudantes será realizado via chat do Moodle, por e-mail 
heloisa.costa@ufsc.br/helocosta7@hotmail.com ou pelo atendimento extraclasse, as 
segundas-feiras, das 14h às 16h, com agendamento prévio. 
 
NOTA IMPORTANTE 

As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, 
comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de 
qualquer material didático pedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos colegas. 
Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os participantes. 
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções 
disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 
 
5 AVALIAÇÃO 

- Avaliação 1 – Prova escrita individual (35%) 
- Avaliação 2 – Glossário sobre Acessibilidade (35%) 
- Avaliação 3 – Atividades (30%) 
 
Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 
Art. 69 - § 2o - A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas. 
Art. 70 - § 3o - O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente 

poderá, ao final do semestre realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo. 
Art. 71 - § 3o - A nota final será calculada a partir da média aritmética simples entre a 

nota final obtida durante o semestre e a nota obtida na prova de recuperação. 
Art. 74 - Em caso de falta no dia da avaliação (prova, apresentação de trabalho ou 
seminário), encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de 
Ciência da Informação (CIN), no prazo de três (3) dias úteis. 
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7 CRONOGRAMA 
- O cronograma de aulas é um plano que poderá ser alterado. Caso haja alteração, o 
estudante será avisado com antecedência pelo Moodle.  

Aula Data Interação Conteúdo 
Estratégia de 

ensino 
Frequência 

1 27/10 Síncrona 

Apresentação plano de 
ensino. Introdução à 
disciplina. 
3.1 Introdução a Tecnologia 
Assistiva 
3.1.1 Conceitos Tecnologia 
Assistiva 

Exposição 
dialogada. 
Videoconferência. 

Participação na 
videoconferência. 

2 03/11 Assíncrona 

3.1.2 Aspectos históricos e 
legais da acessibilidade 
digital. 
3.1.3 Estudo dos processos 
de inclusão/social pela 
interface digital 

Atividade no 
Moodle 

Acesso ao 
Moodle. 

3 10/11 Síncrona 

3.1.4 Conceitos de 
Inclusão/exclusão Social e 
Inclusão/exclusão Digital 
3.1.5 Potencial inclusivo 
das TICs na sociedade 
contemporânea 

Chat do Moodle 
Acesso ao 
Moodle. 

4 17/11 Síncrona 

3.1.5 Potencial inclusivo 
das TICs na sociedade 
contemporânea. 
Inclusão na Universidade 

Chat do Moodle 
Acesso ao 
Moodle. 

5 24/11 Assíncrona 

3.2 Normas e padrões 
internacionais sobre 
acessibilidade 
3.2.1 A Legislação 
Brasileira em Tecnologia 
Assistiva e as Ações 
Governamentais 

Leituras + Vídeo 
 

Acesso ao 
Moodle. 

6 01/12 Assíncrona Avaliação 1 - Prova 
Prova online 
Moodle 

Acesso ao 
Moodle. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/deficiente/regras_gerais.htm
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7* 08/12 Síncrona 

3.2.1 A Legislação 
Brasileira em Tecnologia 
Assistiva e as Ações 
governamentais 
3.2.2 Programas, Políticas 
Públicas e práticas da 
inclusão digital 

Exposição 
dialogada. 
Videoconferência. 

Participação na 
videoconferência. 

8 15/12 Assíncrona 

3.2.2 Programas, Políticas 
Públicas e práticas da 
inclusão digital 
Prazo final para postagem 
da Avaliação 2 – Glossário 

Leituras. 
Postagem no 
Moodle 

Acesso ao 
Moodle. 

9* 02/02 Assíncrona 

3.3 Estudo de tecnologia 
assistiva e de outras 
inovações tecnológicas que 
visem a inclusão social da 
pessoa com deficiência  
3.3.1 Tecnologia Assistiva 
e acesso em Bibliotecas, 
Arquivos e Museus 

Leituras + Vídeos 
Acesso ao 
Moodle. 

10 09/02 Assíncrona 
3.3.1 Tecnologia Assistiva 
e acesso em Bibliotecas, 
Arquivos e Museus 

Leituras + Vídeos 
Acesso ao 
Moodle. 

11 16/02 Síncrona 

Orientação para a atividade 
prática 
3.3.2 Mobiliário e 
adaptações para habitação 
e outros locais 
3.3.3 Ajudas para a 
comunicação, informação e 
sinalização 
3.3.4 Realidade 
Aumentada 
3.3.5 Audiolivros 
3.3.6 Sintetizadores de Voz 
3.3.7 Outras ajudas 
técnicas 

Exposição 
dialogada. 
Videoconferência. 

Participação na 
videoconferência. 

12 23/02 Síncrona 
Desenvolvimento da 
atividade prática. 
Atendimento as dúvidas. 

Chat do Moodle 
Acesso ao 
Moodle. 

13 02/03 Síncrona 
Desenvolvimento da 
atividade prática. 
Atendimento as dúvidas. 

Chat do Moodle 
Acesso ao 
Moodle. 

14 09/03 Assíncrona 
Entrega da Avaliação 3 - 
Atividade prática 

Entrega pelo 
Moodle 

Acesso ao 
Moodle. 

15 16/03 Assíncrona 

Entrega das notas do 
relatório e das médias 
finais. 
Revisão do conteúdo. 
Orientação sobre a 
recuperação. 

Moodle. 
Acesso ao 
Moodle. 

16 23/03 Assíncrona Atividade de recuperação. 
Prova de 
recuperação. 

Acesso ao 
Moodle. 

- A carga horária da disciplina total será complementada com atividade extraclasse. 


