
 
Acta de CA/ND 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           Accesibilidad y Discapacidad 

Nº de reunión: 

 

2ª reunião anual 

Fecha: 

 

30 de outubro e 1 de novembro de 2019 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 
Argentina 

 

Universidades Participantes en 
la reunión  

Agregar: si el representante es 
titular o alterno 

Pamela Bordón   UNL- Titular 

Cecilia Sánchez  UNER- Titular 

Alicia Reparaz UNCUYO- Titular 

Julio Putallaz UNNE- Titular 

Darío Mamani  UNT-  Titular 

Sandra Eli S. O. Martins UNESP- Titular 

Rosana Passos UFMG - Titular 

María Concepción Santos UNIFESP- Titular 

María José Bagnato UDELAR- Titular 

 

 

Universidades Ausentes en la 
reunión  

Sabrina Fernandez de Castro -  UFSM 

Sandra Katz - ULP 

Stella Maris Minieri -  UNMDP 

María del Carmen Vaquero – UNS 

Laura Ceretta Moreira – UFPR 

Mónica Pereira Dos Santos – UFRJ 

Francis Solange Vieira Tourinhio – UFSC 

Rafael Ruiz Gaona – UNA 



 
Leandro David - UNC 

Invitados 
Marcelo Barrios D’Ambra UNNE 

Marcela Godoy Universidad Viña del Mar, invitada 

externa 

 

Sumario con agenda prevista 
Os itens da agenda são mantidos e os pontos 

inseridos pelos membros do comitê são 

incorporados. 

Tópico 1: 

 Avanços na pesquisa no ensino superior e 

inclusão: 

Tópico 2: 
Publicação A proposta de fazer uma publicação em 
formato digital acessível é retomada. O UNL será 
responsável por editá-lo. 
Um primeiro capítulo é acordado por Alicia Reparaz 
(UNCUYO) e María Concepción Santos 
(UNIFESP). 
Mantém-se a conformação do Comitê Editorial 
aprovado na reunião anterior e a incorporação de 
Rosana Pasos (UFMG). O mais rapidamente 
possível, deve definir um eixo temático da 
publicação, diretrizes de apresentação e prazos de 
entrega. A UNL será solicitada a processar o ISBN 
ou o registro correspondente. 
Tópico 3: 
Sugestões ao AUGM para critérios de 
acessibilidade para programas de mobilidade para 
pessoas com deficiência (estudantes, professores, 
equipe administrativa) 

 

 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, 
Informe de la coordinación, JJI, 
Escala Docente, Postgrado, 
agenda prevista, etc. 

A reunião do CAAD ocorre no 1º marco. Dia 
Internacional da Inclusão na Reitoria da UNL, 
desde a convocação feita em tempo hábil através 
da Secretaria Executiva. A agenda e o programa da 
reunião estão em anexo. 

Durante o curso da reunião, é recebida a visita do 
Delegado Consultivo da UNL na AUGM - Abog. 



 
Pedro Sánchez Izquierdo - que compartilha as 
diretrizes e definições institucionais da última 
Plenária de Reitores da AUGM, desenvolvida dias 
antes, precisamente em Santa Fé (Argentina). No 
final da sua visita, uma foto de grupo é tirada e 
anexada. 

Em 1º de novembro, o CAAD apresenta os avanços 
nas questões de inclusão nas universidades 
participantes. Além disso, os membros do comitê 
participam de diferentes apresentações durante a 
conferência. 

Antes do início, a ata anterior é lida e a ata é 
assinada com os participantes sem comentários. 
Os participantes que não estavam presentes na 
reunião anterior acompanham sua assinatura no 
final. 

Em relação à agenda: 

Avanços na pesquisa no ensino superior e inclusão: 

- Na reunião do CAAD ocorre no 1º quadro. 

Dia Internacional da Inclusão na Reitoria da 

UNL, a partir de uma convocação feita no 

tempo de trabalho através do Secretário 

Executivo. À agenda e programa da reunião 

está anexada. 

- Durante o curso da reunião, recomenda-se 

visitar o Delegado Consultivo da UNL na 

AUGM - Abog. Pedro Sánchez Izquierdo - 

que compartilha as diretrizes e definições 

institucionais da última Plenária de Reitores 

da AUGM, desenvolvida dias antes, 

precisamente em Santa Fe (Argentina). Sem 

fim da sua visita, uma foto de grupo e 

filmado e anexado. 

- Em 1º de novembro, ou o CAAD está 

mostrando o progresso das universidades 

participantes. Além disso, os membros do 

comitê participaram de diferentes 

apresentações durante a conferência. 

- Antes do início, o ex-líder e o atacante foram 

assassinados com os participantes 

semestrais. Os participantes que não 

estavam presentes na reunião anterior, 



 
acompanhados da assinatura final. 

- Em relação à agenda: 

- Os avanços na pesquisa não são superiores, 

mas incluem: 

- - Progresso do projeto: ACESSIBILIDADE E 

INCLUSÃO EM UNIVERSIDADE 

DIFERENCIADA EM CONTEXTO - CNPq / 

Universal, de Sandra Eli S.O. Martins 

UNESP 

- É trocado em diferentes experiências de 

pesquisa na UNCUYO 

-  Marcela Godoy apresenta a experiência 

chilena da Rede Nacional, bem como linhas 

de pesquisa ligadas à sua experiência. 

- A proposta de publicação em formato digital 

acessível é retomada. O UNL será 

responsável por editá-lo. 

- Um primeiro capítulo é acordado por Alicia 

Reparaz (UNCUYO) e María Concepción 

Santos (UNIFESP) A composição do Comitê 

Editorial aprovado na reunião anterior é 

mantida e a Rosana Pasos (UFMG) é 

incorporada. O mais rapidamente possível, 

deve definir um eixo temático da publicação, 

diretrizes de apresentação e prazos de 

entrega. A UNL será solicitada a processar o 

ISBN ou o registro correspondente. 

- Trabalhar nas sugestões ao AUGM de 

critérios de acessibilidade para programas 

de mobilidade para pessoas com deficiência 

(estudantes, professores, equipe de gestão) 

 



 

Propuestas a considerar por el 
Consejo de Rectores, 
Delegados Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

Concorda-se em apresentar ao AUGM a 

possibilidade de incorporar para as aplicações um 

módulo de perguntas referentes à auto-

identificação de pessoas com deficiência, a 

necessidade de apoio pessoal e acadêmico. 

Propõe-se que o formulário esteja disponível na 

página no formato Word e seja opcional. Está 

anexado. 

É acordada a necessidade de recomendar à AUGM 

a realização de uma pesquisa sobre acessibilidade 

nas universidades membros, para a qual os 

membros do comitê se oferecem para colaborar no 

desenho e na estratégia de coleta de informações. 

Isso possibilitaria dar visibilidade às necessidades 

de ajustes para avançar nos critérios de 

acessibilidade, não apenas para pessoas com 

deficiência, mas com critérios que abranjam outras 

situações que podem gerar limitações de exclusão. 

Entendemos que isso está alinhado com os ODS e 

com a declaração CRES. 

 

 

Planteos a Futuro 

Discute-se a necessidade de inter-relacionar o 
comitê com outros espaços da AUGM, a relevância 
de articular ações com os seguintes comitês: 
Gênero, Desenvolvimento Regional, Ciências 
Políticas e Sociais, Saúde e com os Núcleos 
Disciplinares: Educação para integração e 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

. 



 

 

Aprobación del Acta y Firmas 
de conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda para 
el año en curso 

1- Fica acordado solicitar um espaço no 

próximo Congresso de Extensão que será 

realizado em março no Chile, reforçando o 

processo de gestação nessa área. 

2- Com base nas informações enviadas à 

reunião por Sandra Katz (UNLP), concorda-

se em participar da CILAC 2020, com um 

tema a ser definido de acordo com os 

prazos, antes de 31/12. 

3- Fica acordado fazer um registro de espaços 

institucionais para tratar da questão da 

inclusão e acessibilidade (gestão) por Darío 

Mamani (UNT) 

4- Considera-se necessário dispor de 

informações sobre as diferentes linhas de 

trabalho e projetos de pesquisa das 

universidades membros do comitê, para que 

seja acordado realizar uma pesquisa, 

gerando um banco de dados que contenha: 

Universidade de pertença, Unidade 

Acadêmica, denominação da Grupo ou 

projeto, palavras-chave e pessoa de contato. 

 

Resolve-se realizar a primeira reunião do CAAD 
na segunda quinzena de maio de 2020 na 
UNCUYO. 

 

 

 



 
 


