
MINI CURSO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO
SUJEITAS DE DIREITOS E PROTAGONISTAS DE
SUAS VIDAS

A Primeira Igreja Batista de Niterói oferece, em
setembro de 2022, o Minicurso: pessoas com deficiência
como sujeitas de direitos e protagonistas de suas vidas.

A presente proposta contempla, tanto os temas de
caráter mais coletivo, como os referentes aos direitos
sociais deste grupo, contemplando aspectos mais
individuais e subjetivos, como os que dialogam com o
(re)conhecimento de seus limites e suas potencialidades
de desenvolvimento e realização. Trata-se de um
trabalho de aprendizado e troca, de informações e
experiências, será realizado a partir de aulas expositivas,
como seminários, vídeos-debate, vivências e oficinas,
considerados instrumentos eficazes na veiculação de
conhecimentos e qualificação de ações voltadas para
pessoas com deficiência, além de constituir num espaço
de socialização. Este curso busca suscitar a reflexão
sobre os diferentes atravessamentos e implicações que
compõem o cenário deste grupo. Abordará também
formas de preconceito, discriminação e mesmo tentativa
de “exclusão, social” e subjetiva, que coloca em xeque as
capacidades, potencialidades e contribuições deste
xontingente, alijando por vezes sua condição de sujeitos,
atores sociais e cidadãos. Este curso de extensão tem
duração de 8 horas, sendo oferecido em dois sábados
consecutivos, no período da tarde.

OBJETIVO GERAL

- Qualificar, sensibilizar e contribuir com o processo de
conscientização do público alvo.

PÚBLICO ALV0

Pessoas com deficiência e seus familiares; líderes de
movimentos sociais, religiosos e filantrópicos interessados
na temática e questões referentes à pessoa com
deficiência ampliando informações de qualidade,
qualificando suas ações.

METODOLOGIA
Aulas expositivas  com discussões.

COORDENAÇÃO GERAL
Profª. Dra. Mariléia Franco Marinho (Inoue (PPDH/
UFRJ).

INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da

Primeira Igreja Batista de Niterói, no período de 15 de
agosto a 05 de setembro de 2022. O candidato deve
imprimir a ficha de inscrição que está disponível no site da
igreja (www.https://pibn.org.br/) e entregá-la preenchida
no local de inscrição.

Os participantes receberão certificado do Curso,
desde que frequentem 83% das aulas ministradas.

CONTATOS:
Prof. Mariléia Franco Marinho Inoue
(PPDH/UFRJ):(21) 98446-5958

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: Primeira Igreja
Batista de Niterói, Primeira Igreja Batista de Niterói

Responsável Tema
Dia 10 de setembro de 2022

09.00 h-10.00 h - AS Andrea
Rodrigues dos Santos1 O BPC para pessoas com deficiência

10.00 h -11.00h -  AS  Maria
Dolores  Gonçalves  dos
Santos2

O Programa de atenção à  saúde
auditiva -  Implante coclear

11.00h -12.00 h.
AS Odete Coutinho Rodrigues
Luciano

Acolhimento e instrumentos:de
reabilitação para inclusão social

12.00 h - 13 h
Psic. Valéria Novello O autismo e os desafios da inclusão

social

Dia 17 de setembro de 2022

09.00 h-10.00 h -  - AS Kátia
Cilene Lopes de Andrade

O Nanismo e a busca da valorização
dos sujeitos: “a superação do
preconceito para a real garantia de
direitos”

10.00 h -11.00h - Psic Gisele
Cardoso - a confirmar3 Libras

11.00h -12.00 h. - Profa. Dra.
Mariléia  Inoue4

Repensando as pessoas com
deficiência e seus desafios cotidianos

Esta é a figura humana universal, com os braços abertos, que
simboliza inclusão para as pessoas de todos os níveis, em
todos os lugares.

4 Professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Direitos Humanos - PPDH/UFRJ e Professora aposentada da Escola de
Serviço Social  - ESS/UFRJ.

3Polo de Audiologia da Ap 3. Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho - HUCFF/UFRJ.

2 Polo de Audiologia da Ap 3. Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho - HUCFF/UFRJ.

1 Centro de Referência de Assistência Social de Santa Cruz, Município do
Rio de Janeiro e  o Centro de Referência de Assistência Social de Itaguaí.

http://www.ess.ufrj.br


Lutarmos unidos contra as diversas barreiras sociais
nos permitirá o acesso a direitos, tecnologias
assistivas,  autonomia cidadã e muito mais…

___________________________________________

___________________________________________

“Adotar a inclusão social é criar um ambiente que
respeita o tempo de aprendizado e as diferenças de
cada um.”

“A inclusão social só será possível quando cada um se
despir dos próprios preconceitos”.

“Toda a sociedade ganha com a inclusão social, ao
ouvir e aceitar as diferenças do outro”.

Todas as frases acima são de autores  desconhecidos

,_______________________________________________________________

Primeira Igreja Batista de Niterói

Rua Marquês do Paraná, 225 CEP.
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