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RESUMO

O presente trabalho irá selecionar, formar e capacitar jovens estudantes de escola municipal da cidade de Ituiutaba que possuam deficiência visual total e/ou parcial. Esses

jovens serão indicados por professores da escola e os mesmos receberão treinamento nas ferramentas DOSVOX e NVDA e posteriormente possam ser aproveitados por

empresas da cidade e da região para trabalharem com computadores com essas ferramentas instaladas, fazendo assim além da inclusão digital a inserção social destes alunos

no mercado de trabalho. O local da realização do treinamento será na Unidade da UEMG de Ituiutaba, no Laboratório de Informática do Bloco C. A escola envolvida o projeto é a

escola Municipal Machado de Assis. As aulas acontecerão uma vez por semana durante 4 meses.  O projeto adotará como metodologia os seguintes itens: na primeira parte do

projeto será feito o convênio com a entidade parceira, além da instalação dos softwares a serem utilizados. Após a parceria estabelecida, serão selecionados na segunda etapa,

os alunos com critério básico a ser seguido a questão de possuir deficiência visual parcial ou total e estar em idade escolar de preferência nos chamados primeiro ou segundo

graus. Na terceira etapa do projeto será realizado o treinamento propriamente dito, com geração de material didático para instrutores e filmagem das aulas para comprovação da

realização do mesmo. Na última etapa serão apresentados os resultados com a participação da escola parceira e entregues os certificados aos alunos concluintes. A comunidade

externa estará participando do projeto através da indicação dos alunos que farão o treinamento. A comunidade interna fará a execução do projeto com treinamento aplicado pelo

aluno bolsista e também o deslocamento dos alunos será feito por veículo fornecido pela Unidade. Como resultados parciais já foi estabelecido convênio com a escola

especificada e selecionados os alunos participantes do projeto, bem como as instalações e configurações dos computadores.
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