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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Superior Tribunal de Justiça torna público este edital de convocação para seleção de 

apresentação de práticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida no âmbito das instituições participantes do 1º Encontro Nacional de 

Acessibilidade e Inclusão – ENAI. 

 
 
 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. Identificar e disseminar práticas relacionadas ao tema da acessibilidade e inclusão das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

2.2. Compartilhar as experiências que fomentem a aplicabilidade da Lei Brasileira de 

Inclusão n. 13.146, de 06 de julho de 2015 e, nos casos de Órgãos do Poder Judiciário, 

da Resolução CNJ n. 230, de 22 de junho de 2016. 

2.3. Incentivar outras instituições a implementar projetos e ações que gerem acessibilidade 

e igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 
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3. DO CRONOGRAMA 

 

Etapas Período de Realização 

Data da inscrição dos painelistas 10 a 28 de junho de 2019 

Avaliação dos trabalhos 1º a 19 de julho de 2019 

Devolução dos resultados com a aprovação dos trabalhos 22 a 31 de julho de 2019 

Inscrição geral 1º a 30 de agosto de 2019 

Data de realização do evento e apresentação dos painéis 
selecionados 

19 e 20 de setembro de 2019 

 
 
 

4. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Os trabalhos encaminhados serão avaliados pela Comissão Organizadora do 1º ENAI 

composta por membros de instituições partícipes do Acordo de Cooperação Técnica - 

Tribunal de Contas da União, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral. 

 
 
 

5. DOS TEMAS 

 

5.1. A programação do 1º Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão será composta 

por palestras e apresentações práticas. Serão organizadas em quatro grandes áreas 

temáticas. Cada área terá um painel específico e cada trabalho poderá ser inscrito em 

apenas um dos painéis.  

5.2. Caso a instituição desejar apresentar mais de um trabalho, deverá enviar propostas 

específicas para cada painel, respeitando os temas estabelecidos abaixo. 

5.3. Os temas estão divididos conforme as seguintes especificações: 

 

5.3.1. Tema 1 – Gestão de Acessibilidade: dimensão relacionada às políticas de 

acessibilidade e inclusão, gestão de pessoas, vinculação do tema com o 



 
 
 

3 
 

planejamento estratégico da instituição, orçamento, cadastro, atendimento 

prioritário, capacitação da equipe que trabalha com o tema de acessibilidade, 

direitos do servidor com deficiência ou com mobilidade reduzida, direitos de 

servidor que tenha cônjuge, filho(a) ou dependentes com deficiência, colegiado 

para tratar dos temas de acessibilidade, além de compras e contratos adequados 

aos critérios de acessibilidade. 

 

5.3.2. Tema 2 – Acessibilidade Comunicacional e Serviços: dimensão que se refere à 

forma de interação das instituições com as pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida que as inclua e garanta a sua participação plena e efetiva na 

instituição. Refere-se a utilização de linguagem adequada que estimule a inclusão 

de pessoas com deficiência nos diversos tipos de mídia. A dimensão Serviços 

verifica se a entidade considera as necessidades dos públicos interno e externo 

com diversos tipos de deficiência na prestação de serviços, por meio da adoção 

de práticas que promovam sua inclusão, tais como: avaliação biopsicossocial, 

avaliação periódica do servidor com deficiência, atendimento às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida de forma diferenciada nos concursos 

públicos, participação dessas pessoas em treinamentos e eventos culturais com 

igualdade de oportunidades, transportes adaptados, serviços de Brigadas.  

 

5.3.3. Tema 3 – Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística: esta dimensão verifica a 

possibilidade de a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida acessar, 

de maneira autônoma, independente e segura, ambientes, mobiliário e 

equipamentos de edificações em geral. 

 

5.3.4. Tema 4 – Acessibilidade Tecnológica: esta dimensão se refere às demandas de 

tecnologia da informação (sites, sistemas, aplicativos, software) que possam ser 

utilizadas por pessoas com deficiência. 
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar desta seleção e Edital de Convocação as instituições convidadas para o 

ENAI.  

 

 

7. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser encaminhada para o e-mail enai@stj.jus.br, no período de 10 a 28 de 

junho de 2019. 

A Administração da instituição deverá estar ciente quanto ao envio da documentação. 

Propostas não recebidas no período supracitado não serão consideradas para fins de 

avaliação da Comissão Organizadora. 

 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO  
 

A proposta deverá ser apresentada em, no máximo, duas laudas com fonte de escrita 12  e  

conter as seguintes informações:  

 Nome da instituição 

 Unidade de trabalho e nomes dos responsáveis pela implementação da prática 

 Data de início da ação 

 E-mail e telefones para contatos 

 Tema escolhido 

 Objetivos 

 Resumo do trabalho 

 Detalhamento da prática 

 Custos envolvidos 

 Desafios para a implementação  

 Resultados Alcançados 

 Oportunidades de melhorias identificadas a partir dos resultados alcançados 

 

mailto:enai@stj.jus.br
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Em caso da proposta ser escolhida para apresentação em painel, o(a) painelista terá 15 

minutos para expor o tema oralmente. Detalhes da apresentação serão posteriormente 

tratados com os painelistas selecionados. 

 

 

9. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA PROPOSTA 

9.1.1.  Eficiência: facilidade e capacidade de implementação da ação 

9.1.2.  Eficácia: alcance do resultado prático em curto prazo 

9.1.3.  Efetividade: resultados para a instituição e para o público alvo do projeto 

 

 
 

10. DA PUBLICAÇÃO 
 

A participação no ENAI implica na autorização prévia da divulgação dos trabalhos e na 

ciência de que os projetos eventualmente serão disseminados na Rede de Acessibilidade e 

em outros veículos de comunicação.  

 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 Despesas com passagens, hospedagem, alimentação e transporte interno ficarão a 

cargo dos participantes. 

11.2 As informações prestadas são de responsabilidade dos participantes. 


