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Roda de Conversa 

•Premissas à Inclusão de Pessoas com Deficiência

•Objetivos  e Eixos do Programa de Inclusão da Enap

•Principais iniciativas e metas

•Comitê-Gestor do Programa de Inclusão 

•Próximos Passos 

• Encaminhamentos da Roda



Quem são 
as Pessoas 
com 
Deficiência? 



Pessoas com Deficiência no Brasil

Fonte: Cartilha do Censo IBGE 2010 Pessoas com Deficiência
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Pessoas com deficiência em cada 
região brasileira

Fonte: Censo IBGE 2010



Pessoas com Deficiência

São pessoas com impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Em interação com diversas barreiras, essas limitações
podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.

Art. 1° da Convenção Internac. dos Direitos da PcD

Art. 2° da LBI - Lei 3.146/2015



Tipos de barreiras

Arquitetônicas Urbanísticas Transportes

Tecnológicas Comunicacionais Atitudinais



Fórmula que explica o conceito 
de deficiência pelo modelo social

Deficiência = Limitação funcional x Ambiente

25          =              5               x        5

10          =              5               x        2

0           =              5               x        0

Fonte: Medeiros, Marcelo. Pobreza, desenvolvimento e deficiência. 2005.



Brasil: aproximadamente 45 milhões (23,92% da 

população)

DF: 574.275 mil (22,34% da população)

Administração Pública Federal: aproximadamente 

5.400 servidores(as) federais ativos

Fonte: Censo 2010 e Sigepe 2017 



Ciclo da Invisibilidade

Pessoas com deficiência “invisíveis” são 
mantidas em segredo dentro de casa

Pessoas com deficiência não são 
percebidas como parte da comunidade 

que, consequentemente, não se 
preocupa em poder acesso a bens, 
direitos e serviços a essa parcela da 

população

Sem acesso a bens, direitos e serviços 
não há inclusão

Discriminação e falta de consciência por 
parte da comunidade em relação às 
necessidades específicas de pessoas 

com deficiência continuam

Fonte: Werneck, Claudia. Manual sobre Desenvolvimento Inclusivo para a mídia e profissionais de comunicação, 2004.



OBJETIVOS

1. Prospectar conhecimentos e capacitar servidores 

públicos para gerirem a Administração Pública, e as 

Políticas Públicas, de forma inclusiva;

2. Desenvolver ações que viabilizem a plena   

participação das Pessoas com Deficiência e das 

Pessoas com Mobilidade Reduzida nos ambientes e 

atividades da Enap.



Eixos de Ação

Inclusão Social

e Funcional

Acessibilidade 
Arquitetônica e 

Urbanística

Acessibilidade 
Comunicacional 

e Tecnológica

Inovação e 
Educação 
Inclusiva 



Inclusão Social e Funcional

•Recursos de acessibilidade para eventos disponíveis e 

divulgados

•Cadastro Enap com campos para registro da 

deficiência e recursos de acessibilidade

• Estagiários(as) com deficiência, presentes em todas as 

diretorias



Acessibilidade Arquitetônica 
e Urbanística

• Envolvimento na resolução dos problemas 

de acessibilidade no entorno da Enap

• Calçadas feitas em observância à NBR 

9050;

• Melhoria da Acessibilidade do Auditório, 

Anfiteatros, Ginásio, Alojamento e DGI

• Adaptação de balcões

• Mapa e Piso tátil.



Acessibilidade Comunicacional 
e Tecnológica

• Audiodescrição, Libras e Legenda 

descritiva em toda a comunicação da 

Enap

• Adequação do portal eletrônico aos 

requisitos de acessibilidade

• Tecnologias Assistivas (sob demanda)



Inovação e Educação Inclusiva

• Servidores(as) sensibilizados(as) e informados(as) sobre os principais 

pontos de aplicação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) na Enap

• Servidores(as), terceirizados(as) e estagiários(as) capacitados para o 

atendimento ao público com deficiência

• Trocas de experiências de gestão da inclusão na Administração 

Pública

• Atualização de conteúdos de cursos à LBI (gestão governamental, 

indicadores de desempenho institucional, gestão de contratos, 

licitação, processo administrativo, gestão de PP)



DGI 

Gabinete

Ascom

DPPG

DECDFP

Pessoas 
com 

deficiência

Inovação

Comitê 
Gestor



Informes

• 25 de Agosto - Palestra: A Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência na 
Administração Pública – Maria Aparecida Gugel, Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho 

• 12 a 14 de Setembro - Semana de Inclusão na Enap

• Elaboração do Curso Noções de Atendimento ao Público com Deficiência (EaD)

• Espaço do Programa de Inclusão no Portal Eletrônico

• Sistema de Cadastro da Enap com itens: pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida, tipo e recursos/serviços de acessibilidade necessários

• Contrato de Serviço de Audiodescrição (disponível para qualquer evento presencial, 
solicitar com antecedência via inclusao@enap.gov.br )

• Envio de e-mail para inscritos informando que a Enap dispõe de recursos de 
acessibilidade para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida (enviar e-mail 
padrão enquanto não há registro no sistema de cadastro de alunos)

mailto:inclusao@enap.gov.br


Encaminhamentos

• Convite à leitura e debate da Cartilha por Servidores, Docentes e demais trabalhadores 

da Enap

• Agendamento de reunião sobre a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão em cada área

• Mapeamento e Atualização dos conteúdos de cursos do portfólio à Lei Brasileira de 

Inclusão

• Necessário que as áreas façam previsão de eventos presenciais e materiais audiovisuais 

para estimar carga horária para contratação de interpretes de Libras e audiodescritores


