
19 a 26 DE SETEMBRO

9 ªSEMANA ARACAJU ACESSÍVEL

O P   DER
TRANSFORMADOR
DA AÇÃO INCLUSIVA

/LucasAribé

Passeio Ciclístico Pedalando Sem Barreiras

Live que dará início ao Pedal cultural virtual, com participação especial do Projeto Rodinha 
Zero, abrindo, oficialmente, a 9ª edição da Semana Aracaju Acessível. Na oportunidade serão 
apresentados detalhes do Passeio, a exemplo do roteiro, do dia e do horário da pedalada que 
ficarão a critério do participante, desde que aconteça no período de 19/9 até às 10 horas do 
dia 26 de setembro. A extensão do passeio é de 5 km e será cumprido em atividade única, 
com registro em fotos e vídeos dos pontos turísticos, monumentos e espaços culturais 
encontrados no percurso. Essas fotos e vídeos deverão ser publicadas nas redes sociais dos 
participantes, utilizando a hashtag #PedalandosemBarreiras2021. O regulamento do Passeio 
com as informações específicas estará à disposição dos interessados no ato da inscrição.

20 / 9

19 / 9

I Encontro de Imagens, Letras e Mãos que Falam

As palestras e debates abordarão sobre Legendas, Libras e Audiodescrição de Imagens e 
Vídeos, estas últimas associadas a expressões corporais e faciais, destacando o poder 
transformador da utilização dessas ferramentas de empoderamento e inclusão social. 
Palestrantes: Liliana Barros Tavares, Drª em Comunicação no PPGCOM/UFPE e 
Audiodescritora, e Larissa Silva Rebouças, Drª em Educação e professora no curso de Letras 
Libras do DELI/UFS.

9h às 10h30�

9h às 12h

OFICINA DE AUDIODESCRIÇÃO

Facilitadores a Profª Drª e Audiodescritora Rita de Cácia Santos Souza e o jornalista e 
consultor de Audiodescrição Lucas Aribé Alves.

14h às 17h

OFICINA DE LIBRAS

Oficina de Libras, que terá como facilitadora a pedagoga Mara 
Rúbia Andrade de Carvalho, pós-graduada em Libras e Educação 
Inclusiva, e proficiência em instrutor e tradutor/intérprete da 
Libras.

14h às 17h

A prática de ações inclusivas é um poderoso caminho para a consolidação da igualdade 
de oportunidades e de direitos na sociedade. Essas iniciativas são transformadoras do 
cotidiano de todos os cidadãos e permitem eliminar as barreiras de acesso a espaços, 
informações, transportes, tecnologias, ideias e conhecimentos. Participe da 9ª Semana 
Aracaju Acessível, o maior evento aracajuano de acessibilidade, e contribua para a 
construção de uma cidade aberta para acolher a diversidade humana. 
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INSCREVA–SE AQUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHy03tr_tN2HjraNoN2VGuRxn7NQDigJoZ3vy1BsI7zJ46Pg/viewform


WORKSHOP O Poder Transformador da Ação Inclusiva no 
Ambiente Laboral: CASES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Palestra proferida por Rafael Faria Giguer, auditor fiscal do SRTE/RS. Na oportunidade serão 
destacadas as ferramentas e procedimentos facilitadores da inclusão profissional 
sustentável de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a partir de premissas 
básicas de acessibilidade, valorização de competência e respeito à diversidade humana. 

Oficina Caminhante - Reflexões e orientações práticas 
sobre caminhabilidade

Preparação para a Caminhada Virtual pela Acessibilidade, que 
acontecerá no período de 21 a 26 de setembro de 2021. A Caminhada 
terá início nesse dia e o regulamento com as informações específicas 
estará à disposição dos interessados no ato da inscrição. Facilitadora: 
Profª Ma. Lygia Carvalho, Unit/SE. 

14h às 17h

9h às 11h�

22 / 9
VI Encontro da Rede de Leitura Inclusiva de Sergipe
“O Poder Transformador da Leitura Inclusiva”

O evento acontecerá nos turnos manhã e tarde, com a realização de 
palestras, sendo a de abertura proferida pela cantora, compositora, 
atriz e escritora Sara Bentes; rodas de conversa; workshop e relatos 
de experiências de acesso à leitura. Também será lançado o e-book 
“Além das Lentes”, obra de autoria dos alunos da Galera do Click 
Aracaju, organizada pelo Iluminar, e veiculadas vinhetas digitais 
destacando o livro e suas diversas formas de acesso.

9h às 12h e 14h às 17h�

23 / 9
8º Seminário Aracaju Acessível:  O Poder Transformador
da Ação Inclusiva

O evento acontecerá nos turnos manhã e tarde. Pela manhã, a palestra magna será proferida 
pela jornalista e fundadora da Escola de Gente – Comunicação em Inclusão, Cláudia Werneck, 
que discorrerá sobre ações inclusivas que transformam o cotidiano de pessoas com 
deficiência. Nessa perspectiva, destacará o aplicativo Vem CÁ e o projeto Hiperconexão 
Inclusiva, ambos recentemente premiados pela ONU como melhores práticas relacionadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. À tarde, Dra. Izabel de Loureiro Maior, Ma. em 
Medicina Física e Reabilitação, conferencista, autora e consultora nos temas inclusão, 
acessibilidade, políticas públicas e direitos humanos, abordará sobre referenciais positivos 
das ações inclusivas de fomento ao empoderamento e protagonismo da pessoa com 
deficiência, num contexto transformador por direito. Na sequência serão apresentados 
relatos de como a ação inclusiva transforma. 

9h às 11h e 14h30 às 17h

24 / 9
III Encontro de Libras do IFS

Espaço de discussão sobre o universo surdo e o poder transformador da ação inclusiva 
nesse cenário. As palestras e debates versarão sobre duas tecnologias assistivas facilitadoras 
da comunicação para pessoas surdas: Hand Talk – Quebrando as barreiras de comunicação 
entre surdos e ouvintes, que será proferida por Livia Gabos e Cybele Cavalheiro, 
respectivamente, coordenadora de produtos e acessibilidade e assistente de UI/UX Designer 
na Hand Talk; e Sistema de Tradutor Bidirecional de Língua de Sinais como instrumento de 
inclusão, ministrada pela Profª Drª Waléria Vaz do NEEL/IFG – Campus Aparecida de Goiânia.

8h às 12h

21 / 9
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25 / 9
Jogos Cidadãos

Manhã de reflexão sobre a importância do esporte na vida das pessoas com deficiência e de 
como as práticas inclusivas por elas vivenciadas mudaram seus destinos. O relato dos atletas 
e profissionais das diversas modalidades de esporte que se farão presentes no evento dará 
concretude às ações transformadoras das suas vidas. Também conheceremos jogos 
acessíveis desenvolvidos pela Supereficiente Acessibilidade Libras e Braille/SP. A ação será 
mediada pelo Projeto Estrelas do Mar, pelo Profº Antônio Ferreira da Seduc/SE e por Nelson 
Júnior, CEO da Supereficiente/SP. 

9h às 11h�

26 / 9
Caminhada pela Acessibilidade

Live de encerramento da Caminhada virtual pela Acessibilidade, com a participação 
especial do Projeto Tamar, apresentando a Caminhada de Filhotes de Tartarugas para o Mar, 
simbolizando a liberdade e o direito de ir e vir, e o Carona a Pé, qualidade de vida para quem 
anda a pé.
A Caminhada terá 1 Km de extensão.  O dia, o horário e o roteiro a ser percorrido ficarão a 
critério dos participantes.  Durante a Caminhada, eles gravarão vídeos comentando sobre as 
condições de acessibilidade das calçadas e dos pontos turísticos, monumentos e espaços 
culturais que encontrarem no percurso. Esses vídeos serão publicados nas suas redes 
sociais, utilizando a hashtag #Caminhadapela Acessibilidade 2021.

10h às 11h30

Missa em Ação de Graças
18h
A Missa será transmitida com o apoio do Movimento dos Focolares. 
�
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