...instrumentos informáticos e não…

Para qualquer informação procurar a:

…hoje existem muitos instrumentos informáticos e
não, para seguir as lições e estudar, escolheremos
aquilo que pode ser útil a ti, computadores, scanner,
software específicos, dispositivos em Braille,
comunicadores alfabéticos, Dragon de ultima
geração, Poet-compact, lâmpadas de aumento, auto
e audio-leitores, sistemas fotográficos com celulares
com síntese vocal, mesas reguláveis, cadeiras
adaptáveis, estantes de leitura; te serão emprestados
em comodato de uso aquilo que facilita o teu estudo,
por todo o tempo que serve...
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…mudaram de nome, antes era “integração”, ou
seja tudo que podemos fazer para nos encontrarmos
reciprocamente: Organizamos cursos de tantos tipos,
de LIS, de Assertividade para aumentar ou consolidar
a tua auto-estima, de Psicodrama, de Assertividade
para os teus pais. Organizamos ocasiões de dialogo,
de encontro direccionados, de momentos mágicos
com fabulas, filmes, ocasiões culturais e mais ainda...
A nossa melhor proposta? SPORT-ELL-TUTTI, Um
sistema que construímos com outras Instituições
para te orientar a escolher um desporto perfeito para
ti, para “crescer” e se divertir junto com tantos outros
jovens com deficiência ou não, da nós pode encontrar
um grande grupo de estudantes, diplomados, com
deficiência ou não, reunidos na Associação Vita
Indipendente que nasceu na nossa Universidade e
faz projectos de inclusão social e cultural…

SERVIÇO PARA ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA E CARENCIADOS

...tudo aquilo que
estudantes com
deficiência devem
saber para estudar na
nossa Universidade...

Via Università, 12 – 43100 Parma
PBX- Central Telefônica 0521 032111
www.unipr.it

PORTUGUÊS - Portoghese
Financiamento MIUR L. 17/99

...direito ao estudo…

...acolhimento e orientação…

...imobilidade esterna...

…antes de decidir a qual Curso de Licenciatura
quer participar, pode encontrar a Responsável
pelas iniciativas para estudantes com deficiência e
carenciados e o Responsável pela Orientação aos
cursos, avaliaremos juntos o percurso universitário
mais adequado e mais vantajoso, também mirando a
um futuro trabalho e ainda oferecemos as informações
sobre os subsídios e instrumentos técnicos e
didácticos, sobre as intervenções adequadas as tuas
exigências e a possibilidade de um plano de estudo
individual, para alcançar os teus objectivos...

…temos um auto-carro equipado também para
jovens em cadeiras de rodas para a locomoção nas
sedes universitárias, uma organização semanal
de reservas para concordar os horários correctos
para a tua mobilidade, temos também scooter
eléctricos monoposto e dois postos para pessoa com
deficiência e o seu acompanhante/tutor equivalente,
um pequeno veículo sobre lagartas, servo escala,
estrados e até uma cadeira de rodas dobrável...

Lei 104/92

...direito a instrução...
Convenção da ONU, 2006
...são previstos pela lei e pela Convenção dos direitos
das pessoas com deficiência e já faz parte da nossa
historia social e comunitária, a nossa Universidade
há 12 anos que faz que sejam reais e efectivas as
garantias e as oportunidades para conseguir títulos
académicos, e a primeira é a Licenciatura...

...admissão e inscrição...
…para ser admitido ao um Curso Superior é
necessário um diploma de Ensino Secundário,
atestados de idoneidade ou frequência não são
válidos para a inscrição a Universidade...

...isenção das taxas...
...com um certificado de invalides igual ou superior
a 66% não se pagam as taxas universitárias; se o
certificado diz respeito a uma invalidez menor do
que 66% veremos juntos o que podemos dar, e se
depois ainda pertencer a uma faixa da população
carenciada, temporária ou permanentemente, temos
uma Comissão especial a quem podemos pedir uma
isenção total ou parcial das taxas universitárias...

...professores-tutores...
...toda Faculdade nomeia um Docente como professortutor de referência, disponível para colaborar com ti
no teu percurso de estudos, que te ajuda a resolver
os nós críticos que podem se apresentar; estes
Professores-tutores colaboram com a Delegada do
Reitor com quem estão em constante contacto para
encontrar soluções perfeitas...

...tutores equivalentes...
…são estudantes que participam a um concurso
que acontece duas vezes por ano, declarando a
disponibilidade para ajudar-te; fazem um Curso
de Formação Le Eli-Che, e são nomeados com
um Decreto do reitor “Tutores equivalentes”,
desenvolvem uma colaboração remunerada por 150
horas e cuidam de todo o teu percurso de estudo; tu
deves somente requerer, de nós, um tutor...

...imobilidade interna e barreiras
arquitectónicas...
…dentro da Faculdade deve te mover facilmente: por
isso é obrigatório abatermos as barreiras, mesmo
se os novos edifícios e estruturas de serviço NÃO
são construídas tais barreiras, todo Ano Académico
se faz um plano articulado para abater aquelas que,
mesmo em numero reduzido, são ainda presentes
nos edifícios históricos; existe da parte do Ateneu
uma atenção particular e se esquecemos alguma
coisa comunica-lo imediatamente ao Responsável
que se activará junto ao Escritório técnico para
encontrar uma solução ao problema, mesmo uma
“adaptação razoável” como previsto da Convenção
da ONU...

...alojamento...
…casas hotéis, refeitórios, bolsas de estudos , são
serviços da Empresa Regional da Emilia Romagna
para o direito ao Estudo Superior, que hoje se
chama ER.GO, com uma sede territorial em Parma,
Tel. 0521.2139, utentipr@er-go.it, que oferece
através concursos também recursos habitacionais,
económicos e orientação ao trabalho...

