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  EXPEDIENTE

Eventos culturais diversos animaram o campus no último mês. O 
Dia do Folclore motivou a organização de uma programação variada, 
com atividades promovidas por diferentes centros de atendimento da 
FCEE. A iniciativa reforçou a importância da integração entre os cen-
tros em benefício dos educandos e, também, dos servidores. Como 
fez questão de frisar o coordenador do CEDUF, Fernando Bueno: “o 
Festival de Folclore é de todos para todos”.

O evento aconteceu na Semana Nacional da Pessoa com Deficiên-
cia Intelectual e Múltipla, marcada também por um mutirão de opor-
tunidades de emprego pelo CENET que foi bastante divulgado pela 
imprensa local. A FCEE foi igualmente destaque na mídia pela passa-
gem do Dia Internacional da Superdotação, atraindo o interesse das 
emissoras de TV de apresentarem o trabalho desenvolvido pelo NA-
AH/S. A integração entre o planejamento de atividades dos centros e 
as estratégias da equipe de comunicação é fundamental para a con-
quista de espaços editoriais relevantes para ampliar o conhecimento 
da sociedade a respeito do que é desenvolvido na FCEE e, consequen-
temente, conquistar ainda mais reconhecimento.

E por falar em integração, esse também foi o propósito do Arraiá 
organizado pela GEPES, um encontro descontraído e animado que 
proporcionou uma importante aproximação entre colegas de traba-
lho que, muitas vezes, em virtude da dinâmica rotina, sequer se co-
nhecem. Essa também é a nossa motivação, a cada notícia publicada 
na Intranet e nos portais que criamos e a cada edição do informativo 
#souFCEE: levar informação ao público interno e, também,  apresen-
tar O QUE FAZ a FCEE e, principalmente, valorizar QUEM FAZ a FCEE.

Não deixe de acompanhar e de participar. Esse espaço é seu!

Boa Leitura! 
Letícia Wilson

Integração em 
evidência

Participe do informativo #souFCEE!
Envie sugestões para imprensa@fcee.sc.gov.br

Você também pode receber notícias e novidades da 
FCEE pelo WhatsApp. 
Cadastre-se pelo link bit.ly/whatsappfcee
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Novas obras trazem mais impactos 
aos usuários do campus da FCEE

ACONTECE

Os impactos das obras em andamento no campus 
da Fundação Catarinense de Educação Especial 
(FCEE) devem aumentar a partir de setembro, com 

o início da reforma no prédio do Centro de Reabilitação Ana 
Maria Philippi (CENER). Desde abril deste ano, os usuários 
do campus enfrentam mudanças e adaptações na rotina 
devido ao canteiro de obras do novo prédio da FCEE, o 
Edifício Guilherme Kuerten, e à reforma do Ginásio. 

Com a nova obra serão afetados, principalmente, 
educandos e servidores do próprio CENER, do Centro de 
Atendimento ao Autismo (CETEA), do Centro de Tecnologia 
Assistiva (CETEP) e do Centro de Educação Infantil (CEI São 
José). Estes prédios terão acesso apenas pela rua principal 
do campus e haverá redução de vagas para manobra e 

estacionamento, visto que o acesso ao antigo prédio do 
CENER estará bloqueado para promover a segurança dos 
pedestres que transitam nas proximidades da nova obra. 
Para compensar a falta de vagas, a área de estacionamento 
perto do campo de futebol está sendo ampliada.  

A circulação de pedestres e veículos dentro do campus 
foi modificada com a instalação do canteiro de obras do 
novo prédio da Fundação, cuja previsão de conclusão 
é de 24 meses. Alguns centros de atendimento foram 
transferidos para outros blocos e o trânsito de veículos foi 
interrompido na área central do campus. Uma passagem 
lateral permite a circulação de pedestres para a parte dos 
fundos do campus, onde uma nova área de estacionamento 
foi organizada.
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O Arraiá da FCEE, exclusivo para servidores, foi 
celebrado no dia 19 de agosto no hall do auditório 
do campus. Com iniciativa do Programa de Saúde 
Ocupacional da GEPES, a confraternização foi 
embalada por músicas tradicionais juninas e 
contou com decoração e comidas típicas. O arraiá 
foi realizado de manhã e à tarde para que a maior 
parte dos servidores pudessem participar do 
momento de descontração.

Arraiá da FCEE
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Na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual 
e Múltipla, de 21 a 28 de agosto, o campus da FCEE 
foi movimentado por apresentações, brincadeiras 
e desafios durante a gincana organizada pelo CEVI. 
As atividades envolveram todos os 190 educandos do 
Centro, que foram divididos em grupos, em provas 
que trabalharam habilidades funcionais. 
A gincana teve início com a volta com 
a tocha olímpica e desfile das equipes 
e encerrou com “festa”, na sexta-feira, 
embalada pela Banda Mosaico.

Gincana do CEVI
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OCentro de Capacitação de Profissionais de 
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez 
(CAS) da FCEE é um espaço de aprendizado e 

também de acolhimento e de conscientização para pessoas 
com deficiência auditiva e suas famílias. Desde o momento 
em que alguma pessoa chega na Fundação com suspeita 
ou diagnóstico, os profissionais do Centro acompanham 
e orientam as pessoas com surdez, que muitas vezes se 
encontram isoladas socialmente, seja na escola ou em casa.

No CAS trabalham 17 pessoas, entre pedagogos, 
fonoaudiólogos, professores de libras, professores 
bilíngues, intérpretes, psicólogo, assistente social e técnico 
administrativo. O trabalho da equipe é multidisciplinar e, 
apesar de dividido em seis diferentes serviços, a integração 
entre eles é necessária. Assim que uma criança é 
encaminhada ao Centro, ela passa por acolhimento, triagem e 
avaliação. “Realizadas as avaliações psicológica, pedagógica 
e de linguagem, a equipe analisa se ela tem elegibilidade 
ou não para entrar nos atendimentos oferecidos”, explica a 
fonoaudióloga Luana Zimpeck de Rezende, que trabalha há 
12 anos na FCEE.

Os professores que atuam com crianças de até cinco 
anos e onze meses encabeçam o serviço do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) Infantil, onde ensinam a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) para crianças com perda 
auditiva, sempre respeitando as etapas do desenvolvimento 
infantil, além da experiência visual e linguística de cada um. 
Já o AEE Libras consiste no ensino e aprendizagem da Libras 

como primeira língua e o AEE Português no ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita. 
O AEE Surdocegueira busca estabelecer uma comunicação 
com e para o aluno surdocego, trabalhando com o ensino e 
aprendizagem da Libras, em campo reduzido ou tátil a alunos 
com diagnóstico de surdocegueira. Trabalha também com a 
escrita ampliada e/ou sistema Braille, Sorobã, orientação e 
mobilidade.

Nos AEEs, professores bilíngues, professores de Libras, 
pedagogos e intérpretes realizam reuniões semanais para 
trocarem ideias e fazerem o planejamento semanal das 
aulas. “Convidamos os intérpretes porque, às vezes, pode 
ocorrer alguma limitação na comunicação. Mas vamos 
interagindo e sempre conseguimos nos comunicar. Todos 
aqui sabem a língua de sinais”, explica Marcos Marquioto, 
professor de Libras no CAS há nove anos e meio. O domínio 
da língua de sinais é imprescindível para quem trabalha na 
área da surdez, questão que os profissionais constantemente 
reforçam durante suas capacitações.

No  CAS, existem ainda a Central de Interpretação de 
Libras, um serviço que proporciona acessibilidade linguística 
à comunidade surda, trabalhando com o par linguístico 
Libras - Língua Portuguesa, e o Laboratório de Capacitação 
e Produção de materiais em Língua de Sinais, que tem como 
objetivo a difusão da Libras e a garantia do direito linguístico 
da comunidade surda a partir da produção de materiais 
bilíngues e de vídeos informativos. Este serviço também é 

Interação é aprendizado 
POR DENTRO DA FCEE

O CAS trabalha pela valorização da educação de pessoas surdas e com perda auditiva
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responsável pela tradução (do par linguístico Libras/Língua 
Portuguesa) de materiais produzidos pela FCEE, conforme 
necessidade. São ofertados, ainda, cursos relativos à área 
da surdez e seus subtemas para a comunidade em geral e 
profissionais do Estado de Santa Catarina. 

O Serviço de Reabilitação Auditiva se fundamenta no 
aprendizado da língua oral numa perspectiva bilíngue e 
é voltado para pessoas usuárias de Implante Coclear. “O 
objetivo é que ela tenha a compreensão do que está ouvindo, 
consiga desenvolver uma fala competente e escrever a partir 
do que já compreenda auditivamente’’, ressalta a pedagoga 
Fernanda Faucz Andrade, coordenadora do CAS.

A equipe  realiza estudos para conscientizar e promover 
ambientes educacionais que possam estimular e explorar as 
capacidades dos alunos com surdez. Atualmente, o Centro 
está trabalhando nas Diretrizes dos Centros de Atendimento 
Educacional Especializado do Estado de Santa Catarina 
(CAESP) voltado para pessoas com deficiência auditiva.

Valorização da Libras e da filosofia bilíngue

Os profissionais dos diferentes serviços do CAS difundem 
a importância da Libras para o desenvolvimento social e 
cognitivo da pessoa com surdez, por meio do contato com 
seus pares e, consequentemente, a formação de sua identi-
dade. “A criança surda precisa do contato com outros surdos 
que tenham a língua de sinais, porque ela se desenvolve nas 
trocas,” enfatiza Fernanda. Por isso, o CAS defende o ensino 
da Libras como primeira língua desde a base, de forma mais 
precoce possível.

A aquisição do português escrito como segunda língua 
também é importante para o desenvolvimento da criança 
com perda auditiva, como reforça Luana. “Crianças que 
desenvolvem as duas línguas, conforme pesquisas, são 
crianças em que a parte acadêmica é muito mais bem de-
senvolvida. É por isso que a gente trabalha com a filosofia 
bilíngue,” argumenta. A educação bilíngue fomenta dis-
cussões dentro e fora da comunidade surda e é muito impor-
tante para que ouvintes compreendam como cada pessoa 
tem suas particularidades e necessidades próprias, e que 
com a pessoa surda não é diferente.

O professor Marcos, que estudou em uma escola bilíngue 
de surdos, defende que a pessoa com deficiência auditiva 
deve ter a possibilidade de escolha em relação à própria 
educação. “Os alunos devem ter o direito de escolher entre 
a escola inclusiva ou a escola bilíngue. Nós ainda não che-
gamos nesse nível do aluno ter essas opções”, salienta. 
Para Fernanda, coordenadora do CAS, o objetivo do Centro é 
exatamente este: mostrar todas as possibilidades ao indiví-
duo com deficiência auditiva, “para que quando ele se tornar 
adulto, possa fazer suas escolhas.”

Apoio aos educandos e suas famílias

As discussões sobre a comunidade surda também devem 
ocorrer nas famílias de pessoas com perda auditiva. Este é um 
ponto fundamental por muitas vezes debatido e incentivado 
pelos profissionais do CAS, que relatam que, às vezes, as 
famílias não demonstram interesse em aprender Libras e 
acabam deixando a criança sem qualquer tipo de interação 
em casa. “Quando a família chega aqui, o que mais modifica 
o pensamento dela são as orientações. Esse acolhimento é 
fundamental, porque a família é o que modifica a vida dessa 
criança”, enfatiza a fonoaudióloga Luana.

Para orientar e apoiar os familiares na busca das melhores 
opções para seus fi-
lhos, o CAS formou 
uma equipe de aco-
lhimento à família, 
que estimula seus 
integrantes com in-
formações a respei-
to da cultura surda 
e a importância de 
que aprendam a lín-
gua de sinais. É em 
casa que a criança 
tem seus primeiros 
ensinamentos e in-
terações, portanto, 
é fundamental que 
os pais saibam se 
comunicar. “Antes 
da pandemia, está-
vamos oferecendo 
oficinas no mesmo 
momento em que os 
alunos estavam em 
aula, porque os pais 
geralmente ficavam 
esperando na recepção”, relata o professor Marcos. Assim, 
alguns familiares puderam aprender sinais básicos da língua 
brasileira de sinais para aplicarem com seus filhos.

A equipe também cria um ambiente de acolhimento para 
a criança com surdez, que muitas vezes não tem com quem 
se comunicar fora da Fundação. “Se algo está passando, 
se ela está chateada ou brava com alguma situação, o 
profissional conversa antes de iniciar o atendimento e, 
se necessário, chama a psicóloga para conversar com a 
criança”, afirma Luana, que ressalta: “O objetivo de ter essa 
equipe interdisciplinar é proporcionar o máximo de apoio 
para os educandos”.

CAS defende a aprendizagem de 
Libras desde a infância
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N esta edição, apresentamos 
o trabalho do Centro de Ca-
pacitação de Profissionais 

de Educação e de Atendimento 
às Pessoas com Surdez (CAS) na 
seção Fique por dentro. Para com-
plementar essa história, e aprovei-
tando as datas oficiais relaciona-
das à comunidade surda durante o 
mês de setembro (ver página 11), 
relembramos a criação do CAS.

O Centro foi oficialmente im-
plantado na Fundação em 2006, 
mas tem suas origens em meados 
dos anos 1970, quando o atendi-
mento à pessoa com deficiência 
auditiva era realizado pelo Centro 
de Desenvolvimento Humano 5 
(CDH5), por meio do setor de Áu-
dio-comunicação. Com uma equi-
pe multidisciplinar e baseado no 
método oral, o CDH5 assessorava a 
rede regular de ensino do estado e oferecia algumas mo-
dalidades de atendimento. Em 1982, o CDH5 foi reestru-
turado no Serviço de Atendimento ao Deficiente Auditivo* 
(SADEA), período em que a FCEE adotou a filosofia da co-
municação total na educação de pessoas surdas. 

Entre 1986 a 2004, o serviço de atendimento à deficiên-
cia auditiva passou por várias reestruturações e mudan-
ças de nome. No ano 2000, a FCEE criou o Centro de Estu-
dos e Atendimento da Deficiência Sensorial (CEADS), que 
incorporou os atendimentos às pessoas com deficiência 
auditiva, deficiência visual e surdocegueira.

Em 2004, por meio do convênio firmado entre a Secreta-
ria de Estado da Educação, Ministério da Educação e Ins-
tituto Nacional de Educação de Surdos, foi implantado no 
campus da FCEE, no CEADS, o Centro de Capacitação de 

De CDH5 a CAS

MEMÓRIA 

Um dos serviços do CAS é o AEE Libras,: ensino e aprendizagem da Libras para pessoas surdas. 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 
com Surdez (CAS). Este projeto do MEC viabilizou, nesse 
mesmo ano, a implantação de outros CAS em 27 estados 
brasileiros e tinha como objetivo garantir aos sistemas de 
ensino profissionais capacitados para atuarem com alu-
nos com surdez. 

Desse modo, em 2006, com a efetivação de sua propos-
ta de trabalho no campus da FCEE e a implantação da Po-
lítica de Educação de Surdos no Estado de Santa Catarina, 
o CAS desvinculou-se do CEADS, passando a constituir-se 
como um centro de atendimento com estrutura própria.

Fonte: FCEE 50 anos, uma história de inclusão 1968-2018

*Antigamente, o termo “deficiente” era muito utilizado. Hoje em dia, o 
mais adequado é “pessoa com deficiência”, pois reforça que a deficiên-
cia não antecede o indivíduo e que ter algum tipo de deficiência não tor-
na a pessoa incompleta ou menos capaz.  
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PERFIL 

“ Preciso começar a me preparar para cortar o cordão 
umbilical,” reflete a pedagoga Maristela Sartorato 
Pauli Bianchi, servidora da Fundação Catarinense de 

Educação Especial (FCEE), sobre seu trajeto na educa-
ção especial e sua aposentadoria — um futuro próximo. 
Lotada na Associação Catarinense para Integração do 
Cego (ACIC), instituição em que trabalha há 25 anos, 
Maristela ocupa atualmente o cargo de gerente técnica. 
Na ACIC, ela já foi membro da diretoria, da equipe de 
apoio pedagógico, foi professora de Sorobã, transcrito-
ra, coordenadora pedagógica e diretora técnica, função 
que acumulou com o cargo da vice-presidência por de-
terminado período.

Maris, como é carinhosamente chamada pelos cole-
gas, iniciou sua história com a educação especial em 
1996, dois anos após graduar-se em Pedagogia, com ha-
bilitação em orientação educacional, pela Universidade 
Estadual de Santa Catarina (UDESC). Maristela não sabia 
que iria se encantar pela pedagogia antes de iniciar a gra-
duação, mas hoje sente com alegria que cumpre o seu 
dever enquanto orientadora educacional habilitada em 
educação especial e especializada em psicopedagogia 
institucional. “Minha trajetória na educação especial está co-
nectada a prazer, amor, encantamento, acreditar em poten-
cialidades, buscar estratégias e aprender com o aluno. Sou 
completamente apaixonada pelo meu trabalho”, enfatiza.

Nada acontece por acaso

Naquele ano de 1996, Maristela descobriu que a ACIC 
oferecia curso de datilografia para pessoas com deficiência 
visual e foi tomada por uma vontade de conhecer a institui-
ção. Acreditava que, de repente, poderia vir a trabalhar lá 
e, assim que entrou como aluna, logo se identificou com o 
trabalho desenvolvido. Aprendeu, além da datilografia, todas 
as outras atividades que teve a oportunidade, como Sorobã, 
Braille, artesanato e informática. Sua história com a ACIC 
se iniciava também como profissional, pois paralelamente 
às aulas, o professor e fundador da instituição, Adilson Ven-
tura, a convidou para integrar a  diretoria. “Ele também me 
convidou para participar do curso de liderança que ocorreu 
na FCEE, em julho daquele ano, representando a  ACIC no 
Conselho Municipal de Assistência Social e no fórum que já 
discutia sobre a inclusão das pessoas com deficiência na 
Universidade Federal de Santa Catarina”, acrescenta.

Essas experiências ajudaram Maristela a se encontrar en-
quanto profissional, pois um de seus sonhos era trabalhar 
com pessoas com deficiência visual. “Queria poder ajudar 
pessoas com essa característica a terem mais acessibilida-
de do que eu tive na escola”, reflete a pedagoga, que nasceu 
com 10% da visão por conta do albinismo. Ela considera 
que teve uma infância livre de preconceitos por ter nascido 
e sido criada em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. 
“Na época, era um bairro pequeno onde todos se conhe-
ciam e havia mais chácaras do que casas. Eu fazia parte da 
turma do bairro e era amiga de todos”, relembra. 

Foi aos 12 anos de idade que Maristela sentiu “na pele 
o significado do preconceito”, quando precisou trocar de 
colégio e deixar sua antiga turma, que havia a acolhido to-
talmente e estava familiarizada com suas necessidades, 
como a de levantar e chegar bem perto do quadro para con-
seguir ler e copiar o conteúdo. “Sempre que chegava um 
professor novo, eu não precisava explicar nada, porque a 
minha turma falava por mim”, conta. A partir da sétima sé-
rie, na nova escola, sua realidade foi bem diferente. “Como 
não enxergava no quadro e muitos professores não acredi-

Superação pessoal e uma 
trajetória de realizações 
De aluna a gerente técnica da ACIC, Maristela Bianchi completa 25 anos na educação especial

Maristela em sua sala na Associação Catarinense para Integração do Cego 
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Maris fora do trabalho

Maris é mãe, esposa, e amiga de muitos, dentro e fora 
do trabalho. Quando não está na ACIC, gosta de ler, fazer 
trabalhos manuais, como crochê e tricô, e juntar a família e 
amigos, pelo menos uma vez no mês, para passarem o dia 
juntos. “Um dia fazemos churrasco, outro choripan, festival 
de pastéis e lasanhas. Isso sem contar o cachorro quen-
te no meio do carnaval do bairro, onde a minha casa vira 
camarote. A diversão é garantida”, conta com entusiasmo. 
Além do Carnaval, o lugar também é palco para assistir ao 
pôr do sol, um dos seus programas favoritos.

Uma mãe coruja e grata, como ela se identifica, Maristela 
gosta de postar fotos de sua família nas redes sociais e, 
entre suas atividades preferidas, também estão os momen-
tos de lazer com eles fora de casa - ir ao shopping, cinema, 
fazer lanche, almoçar e jantar fora. Ela e seu marido estão 
juntos há 33 anos e têm três filhos: o mais velho, com 23 
anos, que conclui a faculdade de fisioterapia neste ano; e 
os mais novos, casal de gêmeos, que estão com 19 anos 
de idade e estudam para o vestibular.

Os planos de aposentadoria ainda parecem distantes 
para Maristela, que não sabe quando terá coragem para 
“cortar o cordão umbilical”. Por enquanto, ela está feliz 
trabalhando e curtindo com a família e amigos. Enquanto 
seus filhos começam a trilhar seus próprios caminhos, ela 
começa a planejar viagens com o marido. “Vamos esperar 
um pouco mais para que cada um adquira a sua estabili-
dade financeira e consigam viajar e curtir a vida deles, en-
quanto nós curtimos a nossa”, afirma Maristela.

tavam, eu estudava pelos livros. Passei anos difíceis, mas 
a minha mãe nunca me deixou desistir. Foi lá que concluí 
com louvor o meu Ensino Médio, em 1988”, relata Maristela, 
que, atualmente, tem 5% da visão e faz a leitura de livros 
pelo computador, com ampliação da letra, ou por meio de 
uma lupa de mão 8x para os livros físicos. 

Com a sabedoria que tudo tem seu tempo, Maristela acre-
dita que na vida nada acontece por acaso. “Sempre existe 
um propósito, mesmo que não saibamos disso”, reflete. 
Para ela, foi assim com a pedagogia, com a complemen-
tação em educação especial e com a entrada no mercado 
de trabalho. Se não tivesse optado por cursar pedagogia 
ao invés da primeira opção, psicologia, talvez não estives-
se trabalhando na instituição que tanto ama. “Comecei o 
curso para ver qual era e acabei me apaixonando pela pro-
fissão”, relata. 

Em 1997, a pedagoga entrou para o quadro de professo-
res ACT da ACIC, onde ministrava aulas de Sorobã e trans-
crevia alguns materiais para o Braille na máquina Perkins. 
“As portas sempre foram se abrindo para mim na hora cer-
ta. No final de 1997 surgiu o Magister e, dois anos mais tar-
de, me formei em educação especial”, relembra, sobre o o 
programa de formação docente que foi criado por meio de 
uma parceria entre o Governo do Estado, a FCEE e Institui-
ções de Educação Superior (IES). Após passar no concurso 
público para efetivação como servidora da FCEE, em 2002, 
Maristela pôde escolher sua vaga e passou a fazer parte da 
ACIC como efetivada. Em 2004, após licença maternidade, 
assumiu a direção técnica da instituição, função que ocu-
pou até 2010. Outra formação que se orgulha é a especiali-
zação em Psicopedagogia Institucional, pela Universidade 
Rio Branco (RJ), em 2006. 

Apesar da complementação voltada para diferentes tipos 
de deficiência, seu foco é a deficiência visual. “Meu inte-
resse sempre foi esse,  tanto que depois comecei a correr 
atrás de informações sobre anatomia, fisiologia, patologias 
do olho humano, legislação sobre a definição da DV, inter-
pretação de laudos oftalmológicos e a funcionalidade visu-
al de cada indivíduo, considerando todas as suas caracte-
rísticas biopsicosocial. Sempre vendo primeiro o sujeito e 
depois as suas características”, explica. 

Ao longo da sua carreira e nos dias atuais, quando sobra 
tempo livre na agenda, Maristela ministra palestras e par-
ticipa de rodas de conversa sobre educação e a inclusão 
de pessoas com deficiência visual. “Completei 53 anos de 
vida e 25 anos de trabalho e estou prestes a me aposentar. 
Porém, ainda não dei início a qualquer processo, pois amo 
o meu trabalho, ele me faz sentir viva”, reflete a pedagoga.

Lembrança de 2014: Maristela e sua família 
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AGENDA

FCEE RECOMENDA

FILMES E LIVROS

O bom doutor 
Título original: The good doctor
Temporadas: 5
Ano:  2017 - Atual
País de origem: EUA

Trailer da serie “O bom doutor”

Ray
Título original: Ray
Ano:  2004
País de origem: EUA
Trailer do filme “Ray”

Conheça a noite
Gênero: Autobiográfico
Autor: Maria Mutch
Editora: Simon & Schuster
Ano: 2014

Sinopse: Um jovem médico com autismo vin-
do da calma vida do interior começa a trabalhar 
em um famoso hospital. Além dos desafios da 
profissão, Shaun Murphy precisa provar sua ca-
pacidade a seus colegas e superiores.

Sinopse: A história do gênio musical Ray 
Charles, que foi perdendo a visão durante a 
infância. A audácia e o talento incomparável do 
músico o transformou em um fenômeno nas 
turnês e nos estúdios, mas drogas e lembranças 
ruins afetaram muito a sua vida pessoal.

Sinopse: Neste livro de memórias, Maria 
Mutch explora o poder milagroso que o cuidado 
e a comunicação têm diante do profundo 
isolamento pessoal que muitas vezes vem com 
a deficiência. Crônica das horas mágicas entre 
meia-noite e seis da manhã, este livro meditativo 
se passa durante o período de dois anos em 
que o filho de Mutch, Gabriel, que é autista e 
também tem síndrome de Down, raramente 
dormia durante a noite.

Histórias de cego
Gênero: Biografia
Autor: Marcos Lima
Editora: Oficina Raquel
Ano: 2020

Sinopse: Coletânea bem-humorada das me-
lhores crônicas de um projeto iniciado por Mar-
cos Lima em um Blog e no Youtube. Nessas crô-
nicas, o autor conta sobre sua vivência em uma 
sociedade tão visual, mostrando sua “visão” 
pessoal do mundo de forma leve e envolvente.

SETEMBRO
07 Dia da Independência do Brasil
15 Dia da Musicoterapia 
21 Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência 
22 Dia do Paradesporto e Dia 
Nacional do Atleta Paralímpico 
22 Dia Estadual de Conscientização 
do X-Frágil

OUTUBRO
06 Dia Mundial da Paralisia 
Cerebral

23 Dia Internacional das Línguas de 
Sinais
26 Dia Nacional dos Surdos
30 Dia Internacional do Surdo e do 
Intérprete de Língua de Sinais

11 Dia Nacional da Pessoa com 
Deficiência Física
12 Dia de Nossa Senhora Aparecida
15 Dia do Professor 
25 Dia Estadual da Pessoa com 
Nanismo
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O Festival de Folclore animou servidores 
e educandos da FCEE neste mês de 
agosto. Realizado no dia 23, no auditório 
do campus, o evento integrou as ações 
alusivas à Semana da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla e contou 
com atividades organizadas por diversos 
centros de atendimento da Fundação: 
CEDUF, CETEA, CENET, CETEP, CEVI e 
CAS. “O Festival de Folclore é uma ação 
de todos para todos”, reforça Fernando 
Bueno, o Tuti, coordenador do CEDUF.

Festival de Folclore


