III Reunião de Grupo de Trabalho Sobre Acessibilidade e
Deficiência,

Comissão

Permanente

de

Extensão,

Associação

de

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) – Versão em português.

No dia 24 de Maio de 2017, a Pró-reitora de Extensão da
Universidade Estadual Paulista – Unesp, foi anfitrião da III Reunião de Grupo
de Trabalho Sobre Acessibilidade e Deficiência – Comissão Permanente de
Extensão e Associação de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), na
Fundação

para

o

Desenvolvimento

de

Bauru

(FunDeB),

campus

Bauru/SP/Brasil.
O evento teve a finalidade de mobilizar esforços para consolidar um
espaço de discussão e intercambio entre as universidades da AUGM para
fortalecer as políticas universitárias de acessibilidade e inclusão, destinadas às
pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior que integram a
associação, atualmente 33 universidades. Esta atividade foi presidida pela
profa. Cleopatra da Silva Planeta (Pró-reitora de Extensão da Unesp), e
coordenada pelas Profa. Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins da Faculdade
de Filosofia e Ciências, UNESP – Marília (representante da Unesp no GT/CPAUGM); Profa. Lúcia Pereira Leite da Faculdade de Ciências, UNESP - Bauru e
Prof. Júlio E. Putallaz, representante da UNEE – Argentina (Coordenador
Executivo da Comisión Interuniversitaria “Discapacidad y Derechos Humanos”
do Consejo Interuniversitario Nacional - CIN) - República Argentina e promotor
do Grupo de trabalho “Acessibilidade e Deficiência” de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

Professora Doutora Cleopátra Silva Planeta - PróReitoria de Extensão da UNESP.

Professor Mestre Júlio Enrique Putallaz, representante da
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
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Participaram do evento professores representantes de diferentes
universidades que compõem o grupo de trabalho da AUGM, bem como demais
professores convidados representantes de universidades públicas do Brasil,
Argentina e Uruguai (Unesp, USP, UFSCar, UNNE, UDELAR, UTN, UNL).
Esta reunião representou a oportunidade concreta dos membros do
GT avaliarem a implementação de discussões acerca das políticas, culturas e
práticas educativas inclusivas aplicadas à Educação Superior e direcionar
metas de atuação do grupo no III Congresso de Extensão Universitária da
Associação de Universidades do grupo Montevidéu “Democracia, direitos
humanos e inclusão social" que vai acontecer em Setembro em Santa Fé,
Argentina. Além de fortalecer as ações do GT junto à Comissão Permanente de
extensão e na Secretaria Executiva da AUGM.
Nesta reunião a Professora Doutora Cleópatra da Silva Planeta,
representante da pró-reitoria de extensão fez um breve relato sobre como a
pró-reitoria de extensão da UNESP vem articulando a organização de um
Programa de Inclusão e Diversidade com vistas a consolidação de uma política
institucional da universidade, integrando a participação das demais pró-reitorias
da UNESP. A profa. Sandra Eli também apresentou alguns dados da pesquisa
em Rede financiada pelo Observatório de Educação “Acessibilidade no Ensino
Superior”

(OBEDUC/CAPES),

ressaltando

a

importância

do

trabalho

transversal na temática envolvendo a participação de diferentes segmentos da
gestão e de pessoas com deficiência na universidade.

Participantes da reunião

Professor Doutor
representante da
UNESP/Bauru

Luttgardes
Faculdade

de
de

Oliveira Neto,
Engenharia da

Os professores presentes fizeram breves relatos sobre o modo como
a educação inclusiva tem sido compreendida pela comunidade universitária
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com destaque as ações exitosas. Discutiram ainda, ampliar um espaço de
discussão desta temática no III Congresso de Extensão Universitária da
Associação de Universidades do grupo Montevidéu “Democracia, direitos
humanos e inclusão social" - Estrada para os 100 anos da Reforma
Universitária, com data prevista para 06 a 09 de Setembro de 2017, na
Universidad Nacional del Litoral, em Santa Fé na Argentina.
De modo geral, ficou acordado com os gestores desta atividade e os
demais participantes incentivar uma maior participação das universidades
públicas brasileiras neste grupo, ampliando a atuação da Comissão
Permanente de Extensão das Universidades, junto à AUGM, delineando os
contornos para o enfrentamento desta Temática.

Professora Doutora Maria Aparecida Custodio Domingues,
membro e representante da Comissão de Acessibilidade da
Unesp

Professora Licenciada Pamela Bordón, representante da
Universidad Nacional del Litoral (UNL); Professora Doutora
Maria José Bagnato, Diretora da Faculdade de Psicología e
representante da Universidad de la República (UDELAR)

Professor Doutor Luiz Carlos de Faria, Pró-reitor de Extensão
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Professora Doutora Ana Paula Morais Fernandes,
coordenadora do programa USP Diversidade, do Núcleo de
Direitos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão UniversitáriaUSP

Ações definidas na reunião:
- Profa. Sandra Eli e Júlio se responsabilizaram por enviar uma
proposta de conversatório sobre “Acessibilidade e Inclusão de pessoas com
deficiência na Universidade” para apreciação da Comissão Organizadora do III
Congresso de extensão (que ocorrerá em setembro em Santa Fé, na
Argentina) a fim de ampliar debater o tema, a partir da indicação de 01
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representante da Pró-reitoria de Extensão das universidades que integram os 6
países parceiros (Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina);
- colaborar na divulgação do III Congresso nas universidades
membros enfatizando a necessidade de submissão de trabalhos desenvolvidos
nesta temática no evento. Tal medida objetiva contribuir alargar a participação
do GT Accesibilidad y Discapacidad junto à Comissão Permanente de
Extensão na AUGM. O prazo de submissão de trabalhos foi prorrogado para
19.06.2017 – link: www.unl.edu.ar/extension17. Ficou acordado que cada
universidade se responsabilizará por disseminar a convocatória para o evento:
Professora Pamela irá divulgar na Argentina (9 universidades do grupo
Montevidéu); Professora Maria José irá divulgar no Uruguai e indicará alguém
do Chile; Professora Cleópatra irá divulgar no Brasil; Professor Júlio irá fazer o
contato com o Paraguai;
- A comunidade em geral e os líderes sociais (associações,
entidades de pessoas com deficiências, etc.) será convidada para participar do
evento e o grau de envolvimento dessas pessoas poderá servir de reflexo para
identificar a importância do GT Accesibilidad y Discapacidad – CP/AUGM.
- Posterior ao evento será agendada uma plenária para identificar os
avanços deste GT Accesibilidad y Discapacidad – CP/AUGM e acordar o texto
definitivo da apresentação que seria feita a Secretaria Permanente da AUGM
para considerar constituição dum novo Núcleo Temático segundo o borrador
preparado pela Professora María Jose da UDELAR que compartilhara com
todos os membros prévio ao encontro para acrescentá-lo com as sugestões e
olhares do conjunto de universidades.
- A Universidad Nacional del Litoral (UNL) ser responsabilizará por
sediar a IV Reunião do GT Accesibilidad y Discapacidad - CP/ AUGM, que
ocorrerá no período do III Congresso de Extensão em Santa Fé, sob a
coordenação da sua Pro-reitoria de Extensão e apoios das professoras
Licenciadas Pamela Bordón e Alejandra Acosta da Pro-reitoria de Bienestar
Universitário, da referida universidade.
De modo geral os participantes avaliaram positivamente esse
encontro,

considerando

uma

oportunidade

de

aproximação

das

ações/parecerias da Unesp com as universidades que integram a AUGM. Tal
medida visam o fortalecimento de práticas e culturas inclusiva na universidade,
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como também pode direcionar esforços para a continuidade deste debate no
Congresso de Extensão em Setembro/2017, na Argentina.

Da esquerda para direita: Professor Doutor Marcelo Carbone Carneiro, Diretor da FAAC/UNESP/Bauru; Professor
Doutor Marcelo Navega, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP/Marília; Professor Doutor Luttgardes
de Oliveira Neto, representante da Faculdade de Engenharia da UNESP/Bauru; Professora Licenciada Pamela Bordón,
representante da Universidad Nacional del Litoral (UNL); Professor Mestre Júlio Enrique Putallaz, representante da
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Professora Doutora Sandra Eli Sartoreto de Oliveira Martins,
representante da UNESP/Marília; Professora Doutora Maria José Bagnato, representante da Universidad de la
República (UDELAR); Professora Doutora Cleopátra Silva Planeta - Pró-Reitoria de Extensão da UNESP; Professor Dario
Alfredo Mamani, representante da Universidad Nacional de Tucumán-Argentina (UNT); Professora Doutora Lúcia
Pereira Leite, representante da UNESP/Bauru; Professor Doutor Luiz Bizelli, representante Unesp Araraquara;
Professora Doutora Maria Aparecida Custodio Domingues, representante da Comissão de Acessibilidade da Unesp;
Professora Licenciada Alejandra Acosta, representante da Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Marília, São Paulo, 10 de junho de 2017.

Texto elaborado por Sandra Eli S. O. Martins (Representante da
Unesp) e revisado por Júlio Enrique Putallaz (Representante da UNNE) no GT
Accesibilidad y Discapacidad – CP/AUGM
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