
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RELATÓRIO DAS AÇÕES  

DO NAPSI/POLI 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O NAPSI – Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo da Escola Politécnica de 

Pernambuco é reflexo do comprometimento e sensibilidade da atual equipe gestora com 

a comunidade acadêmica. Objetiva contribuir com a qualidade educacional e a formação 

plena do ser humano em direção à construção de uma sociedade inclusiva, solidária, 

ética e justa. 

Caracteriza-se como um espaço de trabalho coletivo de apoio aos professores e 

estudantes, objetivando o desenvolvimento de práticas educativas e aprendizagens 

significativas que favoreçam a formação do profissional nas dimensões: social, política, 

técnica e ambiental, na perspectiva da reestruturação e humanização do sujeito 

aprendente. 

O NAPSI, ao se articular com as Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-

graduação, investe na constituição de uma equipe pedagógica crítica e reflexiva 

(coordenadores, professores e estudantes), cuja missão principal é integrar as ações 

profissionais contribuindo com o desenvolvimento de instrumentos pedagógicos e 

tecnologias assistivas que atendam aos pressupostos da educação inclusiva. 

 

EQUIPE NAPSI 2013 

Anna Lúcia Miranda Costa – Pedagoga/Coordenadora 

Juliana Borba – Socióloga 

Luiz Albérico Falcão / Especialista Em Educação Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO NAPSI
1

 

I. Identificar e encaminhar estudantes, professores e servidores com conflitos 

relacionais e acadêmicos para centros de atendimento específico; 

II.Orientar os(as) estudantes com problemas específicos de aprendizagem ou de outra 

natureza com apoio de profissionais especializados a partir de solicitações das 

coordenações de curso, com foco na formação profissional cidadã; 

III. Apoiar a organização e estruturação curricular por competências como base para o 

desenvolvimento dos quatro saberes/pilares necessários à formação plena dos(as) 

estudantes(as) e professores: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer 

e aprender a fazer; 

IV.Instigar a comunidade docente a problematizar e refletir sobre a prática pedagógica 

dentro e fora de sala de aula, assumindo a pesquisa e a extensão como princípios 

educativos e formativos; 

V.Organizar fóruns e debates sobre temas relevantes na área educacional ou de caráter 

inter, trans e multidisciplinar, com foco nas demandas do próprio corpo docente, 

discente e dos servidores, em articulação aos Projetos Pedagógicos dos Cursos da POLI; 

VI.Resgatar nos processos de ensino e aprendizagem “a curiosidade epistemológica” e a 

ética como fundamentos do ato de convivência na perspectiva do educar, apreender e 

viver diante da diversidade e dos novos desafios que a sociedade da comunicação e das 

tecnologias tem à frente; 

VII.Organizar programas de formação continuada para atender às demandas específicas 

dos(as) docentes, das Coordenações de Curso, Ouvidoria e/ou direção da POLI a partir 

de levantamentos e análises periódicas;  

VIII.Identificar e minimizar as lacunas que os estudantes trazem de sua formação 

anterior, promovendo mecanismos de acolhimento, nivelamento e formação, criando 

condições para aprendizagens significativas na Educação Superior; 

IX.Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos estudantes, 

através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino ou 

encaminhamento para bolsas acadêmicas da Pró- Reitoria de Pesquisa e Extensão; 

X.Apoiar à participação dos estudantes em eventos: seminários, congressos, encontros, 

palestras e outros, internos e externos - Programa Temático de Apoio à Participação 

Discente em Eventos; 

XI.Encontrar alternativas para os problemas de ordem relacional e afetiva que 

dificultam e até inviabilizam a permanência dos estudantes nos cursos em que 

lograram obter acesso e êxito profissional; 

                                                             
1 RESOLUÇÃO Nº 002-2012 - REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO INCLUSIVO APROVADOR PELO CONSELHO 

GESTOR/CGA,  NO DIA 15 DE JUNHOS DE 2012. 



 

XII.Acolher os estudantes novos, ingressantes por processo seletivo ou por 

transferência, viabilizando sua integração e inclusão ao meio acadêmico; 

XIII.Acolher os estudantes com necessidades educacionais especiais e com deficiências, 

através de ações inclusivas de formação, acolhimento e respeito aos diferentes com 

suas diferenças, envolvendo estudantes, professores e servidores como modelo de 

responsabilidade social, bem como, preparação de toda a comunidade acadêmica como 

forma de acolher e incluir com dignidade e responsabilidade social; 

XIV.Enfatizar e apoiar a representação estudantil e Ouvidoria como forma de 

participação dos alunos na gestão e da manutenção de um bom clima de trabalho 

juntamente com o processo de autoavaliação institucional; 

XV.Colaborar com as Coordenações de Curso na elaboração das pautas, convocações e 

atas das Sessões dos Fóruns de Representação Estudantil e de acordo com as 

disposições do Regimento da POLI-UPE. 

XVI.Manter viva a ideia da Universidade como espaço da diversidade onde cabem 

pensamentos, emoções, reflexões e diálogo por considerar a ética, a moralidade, as 

regras de convivência e o respeito aos direitos de ir e vir, de ser e constituir-se sujeito 

nas relações e interações com o outro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2013 

 

PROJETO 001 

 

TÍTULO POLINCENTIVA 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

 

ANNA LÚCIA MIRANDA COSTA 

 

DESCRIÇÃO O sonho de chegar até a universidade para cursar engenharia é acalentado por 

muitos estudantes de Ensino Médio das escolas públicas de Pernambuco. A 

falta de acesso às informações sobre o perfil de ingresso e as características 

dos cursos e das faculdades são fatores que desestimulam e muitas vezes 

impedem a realização desse sonho.  

 

Sabendo disso, discentes do Curso de Engenharia de Computação da Escola 

Politécnica da Universidade de Pernambuco/POLI criaram o PROJETO 

POLINCENTIVA acreditando na possibilidade de contribuir com a formação 

profissional dos estudantes de suas respectivas escolas de origem.    

 

OBJETIVOS Realização de um bate papo com estudantes do Ensino Médio, nas escolas 

públicas de origem dos estudantes da POLI; 

Realização de visitas técnicas à POLI promovidas pelas escolas que 

vivenciaram o bate papo. 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

EXECUTADAS EM 

2013 

 Visita à Escola Estadual Lagoa Encantada para entrega do ofício que marca a 

parceria entre as instituições.  

 

PERÍODO  Segundo semestre letivo de 2013 

ARTICULÇAO COM O 

ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

 

Participação dos estudantes da POLI na equipe de visita as escolas.  

ARTICULAÇÃO COM 

A SOCIEDADE 

Estudantes e professores do Ensino Básico conhecem o ambiente e as 

atividades realizadas dentro do Campus POLI. 

PÚBLICO ALVO Estudantes e professores do Ensino Básico da Rede Pública e Privada 

PARCERIAIS 

INSTITUCIONAIS 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

COORDENADORA DO NAPSI 

Anna Lúcia Miranda  

 

ESTUDANTES DA POLI E COORDENADOR DO PROJETO: 

Jonas Cordeiro 

 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

(recursos materiais 

utilizados e 

necessários) 

 

POLI – transporte para realização das visitas às escolas 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETO 002 

 

TÍTULO PROFORMI - Programa de Formação de Multiplicadores Inclusivos 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

 

LUIZ ALBÉRICO FALCÃO 

DESCRIÇÃO O Programa de Formação de Multiplicadores Inclusivos – PROFORMI é uma 

iniciativa institucional que atua no processo de informação e capacitação da 

população a lidar com a diversidade e o respeito aos diferentes com suas 

diferenças individuais.  

 

Em acordo com a missão acadêmica e os princípios de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade de Pernambuco como Instituição de Ensino Superior 

comprometida com a formação profissional na perspectiva inclusiva, e por 

atender às políticas em favor da construção de uma sociedade mais justa, 

saudável e igualitária para todos está qualificada para mais esta formação de 

agentes comunitários, educadores populares, gestores e profissionais de 

diferentes áreas na perspectiva de transformar a sociedade inclusiva e para 

todos.   

 

OBJETIVOS O objetivo geral do Programa PROFORMI é o de incentivar, apoiar e mobilizar a 

participação da sociedade em geral e em especial agentes comunitários, 

educadores, gestores e profissionais em conhecer e agir de forma inclusiva, 

que estudem, transformem e garantam o acesso e permanência das pessoas 

com deficiência auditiva, surdas, cegas e com baixa visão nos ambientes 

sociais e na escola como preparação para a vida produtiva no mercado de 

trabalho. 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES  

1-Cursos de Extensão Sobre Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com 

Deficiência (semestral) 

  

2-Produção Didática e Tecnologias Assistivas a partir de vivências de 

sensibilização em deficiências visual e auditiva. 

 

PERÍODO  Semestres de 2013 

ARTICULÇAO COM O 

ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

Formação de um grupo denominado Monitores Inclusivos com alunos dos 

diferentes cursos de engenharia da POLI. 

ARTICULAÇÃO COM 

A SOCIEDADE 

Formação em Libras de professores, gestores e familiares de surdos que 

passam a se comunicar de forma sinalizada e compreender os liames da 

inclusão social, escolar e profissional. 

 

PÚBLICO ALVO Professores, gestores e familiares de surdos, alunos da graduação de diferentes 

cursos. 

 

PARCERIAS COM A 

UPE (OUTRAS 

UNIDADES) 

 

IAUPE 

 

PARCERIAIS 

INSTITUCIONAIS 

 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

PROFESSORES 

Andréa Benício de Moraes – Coordenadora de Extensão e Cultura da POLI 

Luiz Albérico Falcão – Coordenação Geral do Projeto 

Izabel Cristina Barbosa de Oliveira, - Professora convidada 

Patrícia Rocha Pordeus – Professora convidada 

 

 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

PFA/UPE 

 

file:///D:/Meus%20documentos/Downloads/Vivência%20cego.mp4
file:///D:/Meus%20documentos/Downloads/Solo%20árvore%20água.mp4


 

 

PROJETO 003 

 

TÍTULO POLINCLUSIVA 

 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

LUIZ ALBPERICO FALCÃO 

DESCRIÇÃO O POLINCLUSIVA é uma ação da Célula de Inovação Docente do Projeto Células 

Empreendedora/POLI(Projeto coordenado pelo Prof. Genésio Gomes, que se 

define como uma ação de produção de material tecnológico inovador 

articulando com alunos da graduação da POLI . 

 

Essa ação cumpre com o papel social assumido pela Instituição POLI: 

possibilitando a integralidade das ações de enisno-pesquisa e extensão conta 

com a participação da comunidade acadêmica (professores, servidores e 

alunos) na formação dos estudantes e futuros engenheiros comprometidos com 

os direitos humanos de acessibilidade e inclusão. 

Todo o conhecimento produzido será disponibilizado para a comunidade 

acadêmica e ampliado para a sociedade em geral em benefício da coletividade. 

 

Uma das propostas é a criação de tecnologias assistivas que contribuam com a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

OBJETIVOS Despertar no aluno POLI interesse em participar das mudanças sociais para 

uma sociedade inclusiva participando da produção de tecnologias assistivas 

que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das das pessoas com 

deficiência em geral. Articular com a sociedade civil espaços de convivência e 

interação com pessoas com deficiência e preparação para a vida numa 

sociedade inclusiva 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES  

Desenvolvimento de um modelo de construção inovador nas áreas de 

engenharia elétrica, mecânica, eletrônica, computação, civil e de mecatrônica,  

com foco em acessibilidade e sustentabilidade; 

o Construção ecologicamente correta 

o Acessível segundo o modelo universal 

o Otimizada em redes elétricas e eletrônicas 

o Automatizada 

o Baixo custo e humanizada 

PERÍODO  Semestres de 2013 

 

ARTICULÇAO COM O 

ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

 

Alunos dos cursos de engenharias da Poli matriculados na disciplina 

Acessibilidade e Libras. 

ARTICULAÇÃO COM 

A SOCIEDADE 

 

Despertar para as necessidades individuais das pessoas com deficiência 

aprendendo a lidar com a mobilidade das pessoas cegas e a comunicação em 

Libras com as pessoas surdas. 

PÚBLICO ALVO  

Alunos da graduação da POLI. 

PARCERIAIS 

INSTITUCIONAIS 

 

Secretaria de Saúde – PE 

 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

PROFESSORES 

Andréa Benício de Moraes – Coordenadora de Extensão e Cultura da POLI 

Luiz Albérico Falcão – Coordenação Geral do Projeto 

Izabel Cristina Barbosa de Oliveira, - Professora convidada 

Patrícia Rocha Pordeus – Professora convidadas 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

 

______________ 

 



 

 

PROJETO 004 

 

TÍTULO III POLIFONIA – Festival de Música da POLI 

 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

ANNA LÚCIA MIRANDA COSTA 

DESCRIÇÃO Espaço destinado à música com apresentação de bandas formadas por alunos 

da POLI. 

OBJETIVOS  Apresentar e vivenciar atividades culturais promovidos por alunos, 

professores e funcionários da POLI; 

 

 Divulgar as habilidade e competências artísticas de docentes e estudantes 

que integram a comunidade escolar. 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

EXECUTADAS 

Coordenação do POLIFONIA envolvendo:  convite às bandas, divulgação, 

seleção e acompanhamento do evento. 

 

PERÍODO  Set/2013  

ARTICULÇAO COM O 

ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

 

Criação de um ambiente educacional prazeroso.  

ARTICULAÇÃO COM 

A SOCIEDADE 

_______________ 

PÚBLICO ALVO Alunos de graduação da POLI 

PARCERIAS COM A 

UPE (OUTRAS 

UNIDADES) 

 

______________ 

PARCERIAIS 

INSTITUCIONAIS 

                                  _______________ 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

PROFESSORES 

Anna Lúcia Miranda – Coordenadora do NAPSI 

Genésio Gomes – Coord. do Projeto Células Empreendedoras 

 

ESTUDANTES DA POLI: 

João Victor Tinôco – aluno de Computação da POLI 

Thiago Sena – aluno de Computação da POLI 

 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

POLI/UPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETO 005 

 

TÍTULO  PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA POLI 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

ANNA LÚCIA MIRANDA 

DESCRIÇÃO O Programa de Integração dos Estagiários da POLI é uma ação coordenada pelo 

NAPSI e se define como um conjunto de encontros que objetivam promover a 

reflexão sobre temas relevantes ao desenvolvimento das atividades cotidianas 

dos estagiários e contratados pela POLI. 

 

PROGRAMA 

Escola Politécnica de Pernambuco: historicidade, estrutura e finalidade; 

Conceitos de ética, cidadania e relações humanas: aplicabilidade no ambiente 

de trabalho; 

O estudante trabalhador como preparação para a vida profissional: conceitos, 

interesses, necessidades, satisfação e sucesso acadêmico; 

Relações intra e Interpessoais; 

Valores, saberes, necessidades, interesses, motivação, interação, Normas e 

regras no ambiente de trabalho; 

Excelência no atendimento ao usuário 

Humanização dos ambientes e relações interpessoais; 

Interação, liderança e convivência na mediação de conflitos. 

 

 

METODOLOGIA 

Encontro inicial em Fevereiro –C/h. total: 10h (uma semana) 

Encontro mensal – C/h: 2h 

 

OBJETIVOS ● Promover um clima favorável e acolhedor, com foco na melhoria da 

qualidade educacional e nas relações interpessoais 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

EXECUTADAS 

 

--------------------------- 

PERÍODO  Fev/2013 

ARTICULÇAO COM 

O ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

________________________ 

ARTICULAÇÃO COM 

A SOCIEDADE 

Contribui com a formação pessoal e profissional dos estudantes do Ensino 

Médio e Superior, contratados como estagiários da POLI 

PÚBLICO ALVO Estagiários da POLI 

PARCERIAS COM A 

UPE (OUTRAS 

UNIDADES) 

 

__________________________ 

PARCERIAIS 

INSTITUCIONAIS 

__________________________ 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

 

Equipe NAPSI e personalidades convidadas 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

 

POLI/UPE 

 

 



 

 

PROJETO 006 

 

TÍTULO  PROJETO PADRINHOS 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

ANNA LÚCIA MIRANDA 

DESCRIÇÃO É um projeto destinado aos estudantes ingressantes no Curso de Engenharia da 

Escola Politécnica de Pernambuco-UPE. Objetiva minimizar as dificuldades 

encontradas por eles (integração ao ambiente acadêmico, aproveitamento nas 

disciplinas consideradas difíceis etc.), e prepará-los para tais situações 

conflitantes. O Projeto também tem como objetivos facilitar a interação dos 

estudantes com o Curso e aproximá-los da Instituição como um todo e propor a 

união na turma ingressante 

 

METODOLOGIA 

 Cadastrar estudantes veteranos do Curso de Engenharia da POLI que 

aceite assumir a tutela de um ou dois ‘afilhados’ (estudantes ingressantes); 

 Apresentar o Projeto Padrinhos aos respectivos candidatos ao ‘cargo’, 

definindo suas atribuições; 

 Promover dois encontros destinados à avaliação do Projeto: o primeiro 

ocorrerá no mês de outubro e o segundo, no final do semestre letivo; 

 Apresentação do Relatório de Avaliação do Projeto ao Pleno do Curso de 

Computação na última reunião do semestre letivo. 

 

OBJETIVOS ● Acolher o estudante ingressante no Curso de Engenharia da Escola 

Politécnica de Pernambuco, acompanhando seu desempenho acadêmico, 

estimulando-o a participar das atividades pedagógicas e científicas 

propostas (monitorias, iniciações cientificas etc.). 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

EXECUTADAS 

 Acolher o(a) estudante ingressante disponibilizando número de telefone e 

/ ou meios eletrônicos; 

 Apresentar ao afilhado(a) as dependências da Escola, quando necessário, 

com o objetivo de acelerar a integração do(a) estudante ingressante ao 

ambiente acadêmico; 

 Acompanhar o desempenho acadêmico do(a) ‘afilhado(a)’, ajudando-o(a) a 

superar as dificuldades de aprendizagem; 

 Disponibilizar-se ou indicar alguém para ajudar o(a) afilhado(a) na 

compreensão dos conteúdos das disciplinas, evitando retenções e 

abandonos; 

 Promover uma maior articulação entre os professores e estudantes 

ingressantes, superando a distância decorrente da timidez e vergonha; 

 Incentivar a participação dos estudantes ingressantes nas atividades de 

pesquisa, iniciação cientifica, monitorias etc. 

 Participar das reuniões de avaliação do Projeto quando convocado(a); 

 Entregar à coordenação do Projeto um relatório ao final do semestre 

letivo constando as atividades realizadas e considerações sobre o 

desempenho acadêmico do(a) afilhado(a). 

 

PERÍODO  PERIODO LETIVO DE 2013 

PÚBLICO ALVO Estudantes ingressantes da poli 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

PROFESSORES 

Anna Lúcia Miranda – Coordenadora do NAPSI 

 

ESTUDANTES DA POLI: 

Edésio de Lima – aluno de Mecânica  da POLI 

 

 



 

 

PROJETO 007 

 

TÍTULO  PROJETO PERSEVERANÇA 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

ANNA LÚCIA MIRANDA 

DESCRIÇÃO Devido à alta taxa de reprovação nas disciplinas do ciclo básico das 

engenharias foi formado o grupo de estudos com o intuito de diminuir essa 

taxa e contribuir para um número maior de boas notas nas disciplinas. O grupo 

de estudos visa melhorar e aprofundar o entendimento sobre os assuntos 

dados em sala de aula e de interesse comum, buscando através da resolução de 

exercícios, melhorar o desempenho no Ciclo Básico de Engenharia, buscando 

desenvolver o conhecimento dos participantes e auxiliar na retirada das 

duvidas existentes. 

METODOLOGIA 

Registrar através de um diário a presença das pessoas que compareceram ao 

encontro do grupo de estudo e também o que foi trabalhado a cada sábado. 

Usar a sala de aula e quadro branco para resolver questões, discutir com os 

alunos o que foi feito e outras formas de resolução a fim de se chegar a uma 

mais breve e objetiva. 

Utilizar fichas de professores (xerox), recurso de multimídia, em especial data 

show, para que se possa transmitir aos presentes aulas online de canais de 

vídeo.  

Trabalhar com métodos que tragam facilidade ao entendimento do aluno. 

Divulgar as ações do grupo para os representantes das turmas de segundo 

período, para que estes possam transmitir a informação aos seus colegas. 

Entregar um relatório com a finalidade de mostrar o desempenho e resultados 

do grupo de estudo. Além de mostrar o que há de positivo e que deve ser 

trabalhado para melhorá-lo ainda mais. 

 

OBJETIVOS ● Descrever, analisar e propor melhorias as atividades executadas durante 

grupos de estudos organizados aos sábados na POLI, assim como, demonstrar 

o quão importante são esses grupos para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem dos alunos de engenharia. 

 

PRINCIPAIS 

ATIVIDADES 

EXECUTADAS 

 Encontros sistemático aos sábados  

PERÍODO  PERIODO LETIVO DE 2013 

PÚBLICO ALVO Estudantes da POLI 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

PROFESSORES 

Anna Lúcia Miranda – Coordenadora do NAPSI 

 

ESTUDANTES DA POLI: 

Edésio de Lima – aluno de Mecânica da POLI 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIFONIA 2013 

 
CLUBE INTERNACIONAL DO RECIFE 

POLIFONIA 2013 

 

CLUBE INTERNACIONAL DO RECIFE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITA DO NAPSI AO NAEP  

(CAMPUS DA UPE-NAZARÉ DA MATA) 

ABRIL DE 2013 

 

VISITA DO NAEP AO NAPSI  

(CAMPUS DA UPE-NAZARÉ DA MATA) 

ABRIL DE 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE E TECNOLIGIAS ASSISTIVAS 

SETEMBRO DE 2013 
(PARCERIA COM A PREFEITURA DE OLINDA) 

  

PLANO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA POLI 

FEVEREIRO DE 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROJETO PERSEVERANÇA 

GRUPO DE ESTUDOS / SÁBADOS NA POLI 

 

PROJETO PADRINHOS 2013 


