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Resumo Este trabalho apresenta um relato de experiência do desenvolvimento do Projeto Laboratório 

de Capacitação para Deficientes Visuais e Auditivos, com base na premissa de um ensino de 

informática para pessoas com surdez, cegueira e baixa-visão. Objetiva tornar acessível o uso de 

programas, softwares e recursos tecnológicos especializados, visando favorecer a inserção desse 

público no mercado de trabalho. A proposta teve origem na Universidade Estadual do Norte do 

Paraná, campus de Jacarezinho, com apoio do Programa Universidade Sem Fronteiras. Adota-se a 

metodologia de pesquisa-ação, realizando inicialmente pesquisa de campo, usando como instrumento 

um questionário com questões abertas para obter dados sobre a participação dos deficientes no 

mercado de trabalho, o posicionamento dos empresários, bem como conhecer necessidades regionais. 

Concomitantemente, passou-se da análise à ação, iniciando a capacitação da equipe, constituída por 

coordenadora, professor orientador, bolsistas, intérprete de Libras e planejamento de aulas de 

informática adequadas aos aprendizes, seguido da aplicação pedagógica. O Projeto desenvolveu-se 

durante o período letivo do ano de 2009, sendo prorrogado até final de novembro de 2010. Os 

resultados positivos observados em relação ao público alvo foram o domínio de programas de 

informática e recursos específicos, familiarização com o mercado de trabalho regional, bem como 

inclusão de uma aluna surda em empresa local. Quanto à equipe realizadora, houve avanços na 

pesquisa quanto à realidade do mercado de trabalho para pessoas com deficiência, no conhecimento 

científico, produções e publicações de trabalhos em eventos nacional e internacional, no emprego de 

metodologia e estratégias para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos 

atendidos no projeto, na capacitação nível básico em Libras e interação com surdos, no uso de 

ferramentas digitais e softwares especializados, além da realização do evento Fórum de Debates com 

empresários da região e comunidade acadêmica. Pretende-se com essas ações, contribuir para a 

formação de profissionais inclusivos e participativos socialmente. 
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