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RELATÓRIO PROGRAMA INCLUIR 2014 - UFES 
 
 
 

Introdução 

Atendendo ao Ofício Circular nº 17/2015/MEC/SECADI/DPEE, de 19 de março 

de 2015, segue relatório detalhado da execução de atividades destinadas à 

implantação da acessibilidade ao estudante com deficiência, no âmbito da 

Universidade Federal do Espírito Santo, majoritariamente financiadas pelo 

Programa Incluir – Acessibilidade no Ensino Superior. 

 

Breve histórico  

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI) foi criada em 

abril de 2014 na UFES e, até essa data, o Programa Incluir – Acessibilidade no 

Ensino Superior, fora executado pela extinta Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas e Assistência Estudantil (PROGEPAES), que foi desmembrada.  

 

Coube à PROAECI, na nova estrutura, a gestão compartilhada dos recursos 

orçamentários do Programa Incluir e do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), incorporando as responsabilidades do Núcleo de 

Acessibilidade da UFES (NAUFES). 

 

O NAUFES passou, desde a criação da PROAECI, por alterações regimentais, 

sendo redefinida sua política, em resolução do egrégio Conselho Universitário 

da UFES, em março de 2015, o que tem gerado ações de planejamento para 

uma execução mais eficaz dos recursos orçamentários do Programa Incluir. 

 

Metodologia  

As informações sobre atividades de acessibilidade obtidas referem-se àquelas 

financiadas pelo Programa Incluir, cuja execução está a cargo do NAUFES, 

pertencente à PROAECI.  
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Não estão incluídas as atividades de acessibilidade porventura financiadas por 

outros programas ou por outras fontes de recursos, exceto quando a demanda 

tenha partido do NAUFES. 

 

Para o detalhamento das atividades executadas em 2014, utilizou-se o SIAFI 

como fonte de informações. Para cada semestre de 2014, foram levantadas 

informações sobre os empenhos emitidos e liquidados, sendo apresentada 

alguma explanação sobre as características das atividades desenvolvidas. 

 

Atividades executadas no 1º semestre de 2014 

No primeiro semestre (conforme quadros em anexo), a execução do Programa 

Incluir dividiu-se em duas grandes rubricas. Nas despesas correntes, restringiu-

se ao pagamento de auxílio financeiro a estudantes por diversos serviços de 

apoio (ledores, tradutores e intérpretes), totalizando R$ 17.404,00. Nas 

despesas de capital, houve um empenho de R$ 31.999,99 correspondentes à 

construção de dois banheiros acessíveis no prédio do Restaurante 

Universitário. 

 

Os empenhos liquidados, que totalizaram R$ 13.320,00, referem-se ao 

pagamento dos auxílios financeiros aos estudantes contratados para os 

serviços de apoio à acessibilidade. 

 

Atividades executadas no 2º semestre de 2014 

No segundo semestre (conforme quadros em anexo), a execução do Programa 

Incluir caracterizou por mais atividades, representadas por mais rubricas, 

demonstrando a dedicação e integração do trabalho do NAUFES e de toda a 

PROAECI, apesar das restrições orçamentárias que já se apresentavam pela 

figura do limite de empenho. 

 

Nas despesas correntes, manteve-se a emissão de empenhos para pagamento 

de auxílios financeiros a estudantes por diversos serviços de apoio (ledores, 
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tradutores e intérpretes) acrescida da emissão de empenhos para pagamento 

de palestrante em evento de acessibilidade. Nas despesas de capital, houve um 

empenho referente a aditivo contratual na obra de construção de dois banheiros 

acessíveis no prédio do Restaurante Universitário, além da compra de seis 

aparelhos de scanners de voz. 

 

O NAUFES conseguiu, ainda, efetuar a compra de seis equipamentos VPad 

com recursos da fonte 0112, face à impossibilidade, naquele momento, de 

obtenção de novos limites de empenhos no Programa Incluir. 

 
 

Conclusão 

O ano de 2014 representou o início da atuação do NAUFES sob a governança 

da nova PROAECI, o que tem significado um repensar das políticas de 

acessibilidade no contexto do Programa Incluir. A equipe do NAUFES tem 

trabalhado de forma integrada com toda a PROAECI e, em especial, com a 

equipe deste Departamento de Projetos e Acompanhamento ao Estudante no 

intuito de planejar as ações de 2015 do Programa Incluir e estimular ações que 

possam ser financiadas por outros programas. 

 
 
 

Vitória (ES), 31 de março de 2015. 
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