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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: As pessoas com deﬁciência têm direito ao trabalho, educação e saúde garantidos pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos e Constituição Federal no Brasil. No entanto, em seu
cotidiano, enfrentam diversas barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais que limitam a realização
de atividades diárias, produtivas, lazer e participação social. O objetivo deste projeto é realizar ações da
Terapia Ocupacional para favorecer a funcionalidade, prevenir o agravamento das diﬁculdades
funcionais e eliminar/minimizar barreiras ambientais existentes, de modo que as pessoas com
deﬁciência possam realizar com independência e autonomia suas ocupações. Estudantes e docentes da
equipe do projeto realizarão avaliações da funcionalidade e análise das atividades acadêmicas e
laborais de estudantes e servidores com deﬁciência da Universidade Federal de Pernambuco; Grupos de
orientação com familiares/acompanhantes/PAEs para apoio na realização das atividades de vida diária
e produtivas; Elaboração de laudos de caracterização da deﬁciência com descrição das limitações
funcionais e capacidades; Recomendações para eliminar ou minimizar as barreiras físicas e
organizacionais; Prescrição/concessão de produtos de Tecnologia Assistiva; Reuniões com a equipe do
NACE para análise e encaminhamentos dos casos; Palestras informativas para combater a
discriminação e estigma sobre a deﬁciência. O projeto está apoiado nas diretrizes da extensão
universitária, tendo o estudante e o público a ser assistido como protagonistas, ocupando um lugar
proativo e propositor das ações, numa interação dialógica com docentes, havendo vinculação entre
ensino-pesquisa-extensão, com ênfase na interdisciplinaridade e interproﬁssionalidade. Espera-se
contribuir com a inclusão das pessoas com deﬁciência nas atividades acadêmicas e laborais da UFPE,
com vistas à participação destas na sociedade.

