INCLUIR 2006

O recurso global previsto pelo edital foi de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), sendo que
os projetos poderiam ter, no máximo, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor para
aquisição de equipamento e material permanente deveria estar estritamente vinculado ao
desenvolvimento dos projetos, devidamente justificado, e restrito a até 50% (cinqüenta por cento)
do valor da dotação orçamentária. Dos 39 projetos enviados, 28 foram selecionados, e são
apresentados no quadro abaixo:

INSTITUIÇÃO

PROJETO

CEFET/BG

Em busca de uma Universidade Acessível

CEFET/PA

Inclusão: Acesso e permanência de minorias no CEFET/PA

CEFET/SVS

As interfaces da ed. Prof/tecnológica de pessoas c/ n.e.e.: construindo um centro de ed.
Prof. Público inclusivo

FFFCMPA

Acessibilidade de portadores de deficiência na FFFCMPA

FURG

Acessibilidade, acolhimento e acompanhamento do estudante com deficiência no
Ensino Superior

UFAC

Promovendo a Acessibilidade de alunos com n.e.e. na UFAC

UFAL

Adaptação arquitetônica do Campus A. C. Simões às leis de acessibilidade para
portadores de n.e.e. da UFAL

UFAM

Apoio ao aluno com deficiência visual através de equipamento de sala

UFBA

Incluir na UFBA - Promovendo a acessibilidade sem barreiras

UFMG

Acessibilidade: criando mecanismos para a inclusão na Universidade

UFMS

UFMS Acessível: Estratégias para inclusão do Acadêmico com deficiência na UFMS

UFMT

Laboratório de Informática: Acessibilidade e permanência dos DV no ensino superior

UFOP

Melhoria e ampliação das condições de acessibilidade na UFOP

UFPE

Inclusão e cidadania na UFPE

UFPI

Universidade inclusiva em construção

UFPR

UFPR sem barreiras- incluir com qualidade

UFRGS

Incluir UFRGS 2006

UFRJ

Laboratório de pesquisa e ensino da libras

UFRN

Inclusão de alunos com deficiência na UFRN: promovendo ambientes acessíveis

UFRRJ

Rural Acessível: Uma universidade inclusiva

UFS

Melhoria das condições de acesso e permanência dos alunos c/ n.e.e. na UFS

UFSC

A universidade como espaço de estudos e pesquisa para todos: uma inclusão necessária

UFSM

Acesso e permanência da pessoa c/ n.e.e. na UFSM

UFT

Núcleo de Apoio ao acadêmico com n.e.e. - NAANEE - UFT

UFU

Projeto Incluir na UFU - valorizando e respeitando diferenças no processo de
acessibilidade e permanência com qualidade na universidade pública

UFV

Apoio financeiro para adequação das instalações físicas da Biblioteca Central da UFV
para a inclusão de usuários portadores de n.e.e.

UnB

Acessibilidade física nas edificações do Campus da UnB

UTFPR

Suporte a equipamentos especiais

