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Apresentação 
Neste relatório, reunimos informações sobre ações 

realizadas pelo Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade 

do Icict/Fiocruz (GT Acessibilidade Icict) desde a sua 

formação, em 2014, até dezembro de 2021. Além disso, 

registramos iniciativas que contaram com a participação 

do GT, com o objetivo de documentar a trajetória 

percorrida e, ao mesmo tempo, projetar caminhos 

possíveis. 

Fazendo um breve histórico, o GT Acessibilidade Icict 

iniciou sua atuação em 2014, quando trabalhadoras do 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em 

Saúde (CTIC) se aproximaram para, a partir de suas áreas 

de formação e pesquisa, buscar formas de fortalecer 

ações por práticas mais acessíveis e inclusivas na unidade. 

Assim, a organização inicial como grupo de trabalho se 

deu diante do compromisso de, naquele primeiro 

momento, realizar um seminário e também uma oficina 

relacionada a questões de acessibilidade comunicacional, 

produtos web e saúde, sendo que estas atividades 

aconteceram em dezembro de 2015. 

Paralelamente, a criação de uma instância voltada para 

pautar a acessibilidade se fazia necessária, indo ao 

encontro do reconhecimento feito pelo Icict de que o 
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direito humano à informação e comunicação é 

fundamental para o direito à saúde. Nesse sentido, 

passou a ser fundamental discutir a acessibilidade 

comunicacional e informacional, para que esses direitos 

fossem, de fato, pensados para qualquer pessoa, com ou 

sem deficiência. A partir disso, o GT Acessibilidade Icict 

vem desenvolvendo estratégias para que as diferentes 

áreas de atuação da unidade se envolvam nesta reflexão 

e construção coletiva. E integrantes do GT vêm 

representando o Icict em diferentes fóruns e espaços 

participativos pela acessibilidade e inclusão, como no 

Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, na defesa de políticas e práticas 

institucionais, além da atuação na educação, oferecendo 

disciplinas e cursos de formação.  

Ao longo desses anos do GT Acessibilidade Icict, temos 

buscado desenvolver estudos, publicações e iniciativas 

diversas para ampliar práticas acessíveis e inclusivas em 

comunicação, informação e saúde, colaborando para a 

formação de profissionais dessas áreas, por meio de 

pesquisas, oficinas, aulas e de materiais com orientações 

e pesquisando soluções. Precisamos, ao mesmo tempo, 

seguir ampliando a mobilização pela implementação de 

recursos de acessibilidade nas ações do Icict e na Fiocruz 

em geral e, para registrar os percursos do grupo de 
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trabalho até aqui, apresentamos a seguir um histórico das 

ações realizadas de 2015 até dezembro/2021.  

Neste período, o GT Acessibilidade Icict tem atuado, 

conforme as possibilidades de trabalho das pessoas que o 

compõem, que tentam conciliar as ações do grupo com 

suas atividades nos setores de origem.  

Esperamos, com esse relatório, documentar as 

contribuições já feitas pelo GT Acessibilidade Icict neste 

período, na expectativa de que esse registro evidencie o 

caminho percorrido até aqui e a disponibilidade dessa 

equipe para seguir trabalhando pela inclusão e 

acessibilidade, reforçando a necessidade da unidade dar 

um tratamento mais transversal e amplo para essa 

agenda na sua estrutura institucional. 

Integrantes 

• Aline Alves (Informação/CTIC) 

• Claudete Fernandes (Informação/CTIC) 

• Luciana Danielli (Informação/CTIC) 

• Marina Maria (Comunicação/ CTIC) 

• Valéria Machado da Costa (Comunicação/ CTIC) 
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Histórico das ações 
Reunimos a seguir diferentes atividades realizadas pelo 

GT Acessibilidade Icict, assim como articulações e 

participações em destaque, ao longo desses anos de 

atuação. 

2015 

• Série de reuniões iniciais entre integrantes e com a 

coordenação do CTIC e das chefias do setor 

ancorada 

• Apresentação de proposta de criação de projeto 

sobre acessibilidade em Câmara Técnica de 

Informação e Comunicação do Icict 

• Reconhecimento do GT Acessibilidade Icict pela 

Direção 

• Realização do seminário “Deficiência, 

funcionalidade e acessibilidade: implicações para os 

direitos à comunicação, informação e saúde”, em 

parceria com o Centro de Estudos do Icict (Figuras 1 

e 2) 

• Realização da oficina “Acessibilidade web: direito à 

comunicação e informação” (Figura 3) 

• Parceria com Cooperação Social da Fiocruz para 

submissão de projeto em edital Viver sem Limites 
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Figura 1: “Card do Seminário Deficiência, funcionalidade e acessibilidade: 
implicações para os direitos à comunicação, informação e saúde” 

 
Fonte: Ascom/Icict 
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Figura 2: “Seminário Deficiência, funcionalidade e acessibilidade: 
implicações para os direitos à comunicação, informação e saúde” 

 
Fonte: Raquel Portugal (Multimeios/Icict) 

 

Figura 3: Oficina “Acessibilidade web: direito à comunicação e 
informação” 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict  
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2016 

• Orientação de estudantes de Ensino Médio, bolsistas 

do Provoc/EPSJV para apoiar na acessibilidade do 

Portal Fiocruz 

• Série de reuniões para consolidação de núcleo da 

Fiocruz pela acessibilidade e inclusão das pessoas 

com deficiência, organizadas pelo Dihs/Ensp 

• Estudo dirigido sobre surdez e acessibilidade web 

• Criação da disciplina “Acessibilidade na web”, na 

modalidade EAD para o Curso de Acesso à 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde do 

Icict 

• Participação pelo GT Acessibilidade e núcleo de 

acessibilidade da Fiocruz em reunião na Casa 

Paralímpica Britânica com Penny Mordaunt, ministra 

para pessoas com deficiência do Reino Unido, 

acompanhando Nísia Trindade Lima, vice-presidente 

de comunicação, informação e ensino da Fiocruz 

• Seminário “Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com 

Deficiência e os Desafios para o Trabalho Digno”, 

participando como palestrante e apoio na 

organização do seminário (Figura 4) 

• Resposta de demanda de Ana Furniel com relação 

aos critérios de acessibilidade para o lançamento do 

Campus Virtual Fiocruz 
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• Realização do seminário “Deficiência, invisibilidade 

e acessibilidade: o que comunicação e informação 

têm a ver com isso?”, em parceria com o Centro de 

Estudos (Figura 5) 

• Contribuição sobre acessibilidade para a Política de 

Comunicação da Fiocruz pelo Icict 

• Realização do estudo dirigido “Acessibilidade de 

documentos no Microsoft Office”, em parceria com 

Carolina Sacramento (COC) 

• Apresentação do GT Acessibilidade Icict em CD da 

unidade, com reconhecimento da conclusão do 

trabalho do grupo e recomendação de 

institucionalização das ações 

• Curso sobre “Acessibilidade na web”, voltado para 

analistas de sistemas e designers em parceria com a 

COC 

• Consolidação das ações do GT Acessibilidade para 

composição do Relatório de Atividades do Icict 

2015/2016 
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Figura 4: Seminário “Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência e 
os Desafios para o Trabalho Digno”, participando como palestrante e 

apoio na organização do seminário 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 

 

Figura 5: Seminário “Deficiência, invisibilidade e acessibilidade: o que 
comunicação e informação têm a ver com isso?”, em parceria com o 

Centro de Estudos 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict  
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2017 

• Participação da elaboração e acompanhamento do 

Relatório Circunstanciado de Acessibilidade Digital e 

o Plano de Trabalho para aperfeiçoamento da 

acessibilidade do Portal Fiocruz 

• Participação na elaboração de termo de referência 

do núcleo de acessibilidade da Fiocruz em formação 

• Participação em série de reuniões dos subgrupos do 

núcleo de acessibilidade da Fiocruz em formação 

• Publicação de portaria de lançamento do Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, com participação do GT 

Acessibilidade Icict entre os membros e GT 

Ampliado (Figura 6) 

• Participação no programa Bate papo na Saúde, do 

Canal Saúde, com o tema “Acessibilidade, Inclusão e 

Emancipação das Pessoas com Deficiências”, como 

integrante do núcleo de acessibilidade da Fiocruz 

• Apresentação de termo de referência do Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade à presidenta Nísia 

Trindade Lima 

• Participação como professora no curso de 

especialização à distância de “Acesso à Saúde: 

Informação, Comunicação e Equidade”, ministrando 
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a disciplina Dimensões do acesso e acessibilidade no 

campo da saúde 

• 1º Encontro do Comitê Fiocruz para Acessibilidade e 

Inclusão das Pessoas com Deficiência – Diferenças 

sem desigualdades (apoio na organização, 

divulgação e apresentação) 

• Criação de metodologia para desenvolvimento de 

um Modelo de Teses e Dissertações Acessíveis para a 

Rede de Bibliotecas da Fiocruz 

• Pesquisa sobre acessibilidade web proposta pelo GT 

Acessibilidade do Icict aos membros do Fórum de 

Assessores de Comunicação da Fiocruz 

• Contribuição para início de pesquisa sobre pessoas 

com deficiência trabalhadoras da Fiocruz, realizada 

pela Cogepe em parceria com Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade 

• Palestra durante 1º Workshop de Linguagem 

Inclusiva na Defensoria Pública - RJ 

• Seminário “Dois anos do Grupo de Trabalho sobre 

Acessibilidade do Icict: experiências e novos 

desafios para a comunicação e a informação” 

(Figura 7) 

• Aula sobre acessibilidade em curso de especialização 

do LICTS 
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• Aprovação do projeto “Curso de Acessibilidade e os 

princípios do SUS: formação básica para 

trabalhadores da saúde”, em edital do Campus 

Virtual 

• Apoio ao LIS na implementação de medidas de 

acessibilidade em edição da revista Cadernos de 

Saúde Pública organizada pela pesquisadora Cristina 

Rabelais 

Figura 6: Lançamento do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, com participação do GT Acessibilidade Icict entre 

os membros e GT Ampliado 

 
Fonte: Raquel Portugal (Multimeios/Icict) 
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Figura 7: Seminário “Dois anos do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade 
do Icict: experiências e novos desafios para a comunicação e a 

informação” 

 
Fonte: Raquel Portugal (Multimeios/Icict) 
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2018 

• Início das articulações para elaboração da política 

institucional da Fiocruz para acessibilidade e inclusão 

• Lançamento do livro “Uma Ponte ao Mundo – 

cartografias existenciais das pessoas com deficiência 

e trabalho”, organizado por Eguimar Felicio Chaveiro 

e Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, do Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade, e com capítulos 

elaborados por integrantes do GT 

• Seminário “Inclusão e Acessibilidade: o Trabalho e a 

Pessoa com Deficiência”, com participação de 

Marina Maria representando o Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade em painel 

• Apoio na implementação de medidas de 

acessibilidade no site Observatório de Clima e Saúde, 

gerando relatório de avaliação e disponibilizando 

recomendações 

• Apoio à Abrasco para implementação de medidas de 

acessibilidade no 12º Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, em articulação com o Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade 

• Apresentação do trabalho “Ações da Fiocruz por 

uma política institucional de acessibilidade e 

inclusão das pessoas com deficiência a partir da 

criação de um comitê temático”, pelo Comitê Fiocruz 
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pela Acessibilidade, durante o 12º Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva 

• Recepção ao Conselho Nacional de Saúde em visita 

ao Icict, com conversa com conselheiro com 

deficiência sobre acessibilidade 

• Desenvolvimento do “Curso de Acessibilidade e os 

princípios do SUS: formação básica para 

trabalhadores da saúde”, com gravações de aulas, 

edição de vídeos, acessibilidade, elaboração de 

módulos, reuniões, encaminhamentos da gestão e 

uma série de articulações 

• 2º Encontro do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e 

Inclusão das Pessoas com Deficiência, com o tema 

“Direito à saúde: desafios do SUS para as pessoas 

com deficiência” (Figura 8) 

• Consulta interna para elaboração da Política de 

Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com 

Deficiências da Fiocruz, com apoio do GT 

• Construção do Curso Acessibilidade, Inclusão e 

Direitos Humanos, a partir de parceria do Dihs/ Ensp 

e Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

  



 

Página 16 

Figura 8: 2º Encontro do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, com o tema “Direito à saúde: desafios do SUS 

para as pessoas com deficiência” 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict  
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2019 

• Continuidade no desenvolvimento do “Curso de 

Acessibilidade e os princípios do SUS: formação 

básica para trabalhadores da saúde” 

• Lançamento do “Curso de Acessibilidade e os 

princípios do SUS: formação básica para 

trabalhadores da saúde” 

• Submissão de projeto para edital de emendas 

parlamentares do dep. federal Marcelo Calero, 

desenvolvendo estratégias de mobilização para 

consulta pública 

• Lançamento da Política da Fiocruz para 

Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com 

Deficiência 

• 3º Encontro do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e 

Inclusão das Pessoas com Deficiência, com o tema 

“Diálogos sobre experiências em educação na 

perspectiva da inclusão”, participando da 

divulgação e apresentação (Figura 9) 

• Encontro do Campus Virtual Fiocruz sobre projetos 

financiados pelo edital REA, com apresentação do 

“Curso de Acessibilidade e os Princípios do SUS” 

(Figura 10) 

• Oferta da disciplina “Comunicação, informação e 

acessibilidade” no Curso Acessibilidade, Inclusão e 
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Direitos Humanos, a partir de parceria do Dihs/ Ensp 

e Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

• Apresentação das ações do GT Acessibilidade Icict 

em CD da unidade no final de ano 

Figura 9: 3º Encontro do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das 
Pessoas com Deficiência, com o tema “Diálogos sobre experiências em 

educação na perspectiva da inclusão” 

 
Fonte: Peter Iliciev (CCS/Fiocruz) 
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Figura 10: Encontro do Campus Virtual Fiocruz sobre projetos financiados 
pelo edital REA, com apresentação do “Curso de Acessibilidade e os 

Princípios do SUS” 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 
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2020 

• Apoio ao Comitê Fiocruz pela Acessibilidade na 

elaboração de notas técnicas com orientação sobre 

acessibilidade comunicacional em vídeos sobre 

Covid-19, assim como à Presidência da Fiocruz por 

mais apoio   

• Apoio ao Comitê Fiocruz pela Acessibilidade na 

organização da tradução para Libras de materiais 

sobre Covid-19 

• Apoio a diferentes setores do Icict para questões de 

acessibilidade, entre os quais Direção, Ascom, 

Multimeios, VideoSaúde etc. 

• Apoio na sinalização dos recursos de acessibilidade 

de vídeos sobre Covid-19 publicados no Portal 

Fiocruz, com participação em análises e atualizações 

do site para aprimorar medidas acessíveis 

• Submissão de projeto em edital Inova Covid-19 

Respostas rápidas, com aprovação para o 

desenvolvimento do aplicativo Fiolibras 

• Apoio ao Comitê Fiocruz pela Acessibilidade na 

elaboração de projeto à Presidência para orçamento 

voltado à implementação de acessibilidade 

comunicacional na instituição 

• Submissão de artigo ao livro “Diálogos sobre 

acessibilidade, inclusão e distanciamento social: 
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territórios existenciais na pandemia”, organizado 

pelo Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

• Participação na produção de vídeo pelo Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade para submissão no edital 

Olhares sobre a Covid-19, da VideoSaúde 

• Apoio na produção de documento sobre princípios 

básicos sobre designer acessível, com profissionais 

do CTIC 

• Articulação para realização de entrevista do 

programa de rádio Espaço da Inclusão com 

integrante do Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

sobre o tema Covid-19 e ações da Fiocruz para 

pessoas com deficiência 

• Submissão do projeto “Trilhas da Inclusão” ao edital 

2021 das emendas parlamentares do deputado 

federal Marcelo Calero 

• Reabertura do curso “Acessibilidade e os princípios 

do SUS: formação básica para trabalhadores da 

saúde”, pelo Campus Virtual/Fiocruz 

• Lançamento da publicação “Orientações gerais 

sobre acessibilidade e inclusão para profissionais de 

comunicação” (Figura11) 

• Oferta da disciplina “Comunicação, informação e 

acessibilidade” no Curso Acessibilidade, Inclusão e 
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Direitos Humanos, a partir de parceria do Dihs/ Ensp 

e Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

• Colaboração em projeto de pesquisa do Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade sobre atenção básica e 

pessoa com deficiência, vinculado à Rede 

PMA/Fiocruz   

• Mediação em evento da Agenda Jovem Fiocruz, com 

o tema “Juventudes e Deficiências: desafios para a 

equidade”, no Ciclo de “Encontros Temáticos 

Juventudes no Brasil: Diálogos Emergentes para o 

Campo da Saúde, da Agenda Jovem Fiocruz” 

• Apoio na organização do “Webinário Deficiência, 

desigualdade e (IN)visibilidade: desafios para a 

comunicação e informação no contexto da 

pandemia”, realizado pelo Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade 

• Realização do Minicurso “Comunicação, informação 

e Acessibilidade” em Seminário 20 anos do Projeto 

Integralidade (Lappis/IMS/Uerj), apoiando na 

divulgação 

• Elaboração de ensaio sobre acessibilidade, 

comunicação e informação para a publicação em 

comemoração aos 20 anos do Projeto Integralidade 

(Lappis/IMS/Uerj) 
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• Realização de Oficina virtual com orientações sobre 

acessibilidade e inclusão para profissionais de 

comunicação da Fiocruz (Figura 12) 

Figura 11: Lançamento da publicação “Orientações gerais sobre 
acessibilidade e inclusão para profissionais de comunicação” 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 
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Figura 12: Realização de Oficina virtual com orientações sobre 
acessibilidade e inclusão para profissionais de comunicação da Fiocruz 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 
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2021 

• Aula na UniRio com o tema “Reflexões sobre 

acessibilidade e inclusão a partir da comunicação” 

• Apoio à seção de Informação/CTIC no 

desenvolvimento do aplicativo Fiolibras, com uma 

série de reuniões e ações 

• Colaboração em projeto de pesquisa do Comitê 

Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas 

com Deficiência, sobre atenção básica e pessoa com 

deficiência, vinculado à Rede PMA/Fiocruz, com 

participação em oficinas   

• Reuniões regulares do GT, de acompanhamento das 

ações 

• Aprovação do projeto Trilhas da Inclusão, submetido 

a emendas parlamentares, com previsão parcial dos 

recursos originalmente solicitados 

• Desenvolvimento de ações do projeto Trilhas da 

Inclusão 

• Submissão do projeto “ACESSIBILIDADE NA 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE: 

PRODUZINDO CONTEÚDOS EM LIBRAS SOBRE O SUS 

E A PANDEMIA DE COVID-19” para o portfólio do 

Icict de projetos em comunicação, informação em 

saúde para emendas parlamentares 
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• Submissão pelo GT no PIPDT 2021  e aprovação do 

projeto “Acessibilidade na prática: orientações para 

garantia do direito à comunicação, informação e 

saúde para pessoas com deficiência” 

• Apoio à equipe do PIPDT 2021 para elaboração do 

edital, a fim de ressaltar a necessidade de 

acessibilidade nos projetos 

• Participação como parceria na equipe de uma série 

de projetos submetidos ao PIPDT 2021 

• Apoio aos projetos do PIPDT 2021 para consulta 

sobre implementação de medidas de acessibilidade 

• Oferta da disciplina “Comunicação, informação e 

acessibilidade” no Curso Acessibilidade, Inclusão e 

Direitos Humanos, a partir de parceria do Dihs/ Ensp 

e Comitê Fiocruz pela Acessibilidade 

• Participação em evento do PIPDT 2021, 

apresentando a importância de se pensar a 

acessibilidade desde a origem dos projetos 

• Apoio ao Icict na revisão do relatório do IX 

Congresso Interno da Fiocruz, revisando o 

documento e participando de reuniões da unidade 

para contribuir com propostas sobre inclusão, 

diversidade, equidade e acessibilidade 

• Representação do Icict no Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com 
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Deficiência, com participação no subgrupo de 

Comunicação e Informação e na coordenação 

colegiada 

• Organização e realização de atividade na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia pela Fiocruz, com 

o tema “A ciência é inclusiva?”, a partir de parceria 

entre Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão 

das Pessoas com Deficiência e Comitê Pró-Equidade 

de Gênero e Raça da Fiocruz (Figura 13) 

• Realização da oficina “Acessibilidade e Design”, em 

parceria com a Coordenação de Comunicação Social 

da Fiocruz e com a participação do palestrante 

Odilon Gonçalves (Figura 14) 

• Apoio ao Portal Fiocruz, em parceria com o Projeto 

Empregabilidade da Pessoa Surda da Fiocruz, 

realizando testes de usabilidade para avaliar o 

pictograma mais adequado para indicar presença de 

legenda aberta entre as medidas de acessibilidade 

disponibilizadas em vídeos da Fiocruz disponíveis no 

site 

• Apoio ao Portal Fiocruz, com a tradução para Libras 

de perguntas e respostas sobre esporotricose, em 

parceria com o Projeto Empregabilidade da Pessoa 

Surda da Fiocruz 



 

Página 28 

• Reuniões com a Direção do Icict/Fiocruz sobre a 

atuação do GT na unidade 

• Apoio a diferentes setores do Icict, colaborando para 

a implementação de medidas de acessibilidade 

• Apoio na implementação de medidas de 

acessibilidade no site do ARCA Repositório da Fiocruz 

• Apoio na revisão de relatório do Comitê Fiocruz pela 

Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com 

Deficiência 

Figura 13: Atividade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pela 
Fiocruz, com o tema “A ciência é inclusiva?”, a partir de parceria entre 

Comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência 
e Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 
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Figura 14: Oficina “Acessibilidade e Design”, em parceria com a 
Coordenação de Comunicação Social da Fiocruz e com a participação do 

palestrante Odilon Gonçalves 

 
Fonte: GT Acessibilidade Icict 
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Perspectivas 
A partir de toda essa trajetória e ações apresentadas 

neste relatório, o GT Acessibilidade Icict registra o seu 

compromisso pela construção de práticas mais inclusivas 

e acessíveis na unidade, buscando contribuir com estudos 

e ações na unidade e, mais amplamente, na Fiocruz. E 

reitera a sua disponibilidade e interesse em seguir no 

fortalecimento dessa agenda no Icict, na Fundação e na 

sociedade amplamente. 

Alguns desafios como a falta de estrutura, tempo para 

dedicação com qualidade e recursos financeiros nos 

acompanham, de forma que, apesar do potencial das 

nossas ações e das inúmeras demandas que nos chegam 

para buscar soluções de acessibilidade, uma série de 

limitações acabam se colocando cotidianamente.  

Sabemos das múltiplas possibilidades que temos para 

seguir ampliando essa atuação, assim como regularmente 

recebemos novas demandas dos diferentes setores da 

unidade que evidenciam o quanto precisamos nos 

aprofundar em iniciativas conjuntas para fortalecer a 

acessibilidade. No entanto, a maior qualificação da 

atuação dessa equipe pressupõe uma estrutura mínima 

de trabalho para realização das ações, bem como a 

institucionalização da acessibilidade como uma diretriz no 
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Icict e uma organização que nos possibilite maior 

dedicação a essas ações.  

Nesse sentido, defendemos que o Icict reconsidere a 

configuração atual do GT e o lugar dessa instância pela 

acessibilidade dentro da unidade, de forma que seja 

consolidada uma instância na estrutura organizacional 

que permita que as ações dessa pauta sejam 

efetivamente transversais. As diferentes frentes de 

atuação do Icict devem estar alinhadas a práticas mais 

acessíveis e inclusivas, o que envolve ampliar a 

capacitação dessa equipe para colaborar de forma ainda 

mais qualificada com os diferentes setores da unidade. 


