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2. A entidade desenvolve suas atividades no enderego:
Rua Tiradentes,1123-Bairro Sao Jorge-89.goo.000 -Sao Miguel do Oeste, SC.

3. FINALIDADES ESTATUTARIAS

A APAS, Associagao de pais e amigos dos surdos de SMoeste-SC,fundada em
23/01/1995,6 uma entidade civil e de carater assistencial, sem fins lucrativos, tendo as
seguintes finalidades:

a)Reunir parentes a amigos de pessoas surdas para obter legitimidade e
representatividade em todos os segmentos da sociedade;
b)Promover o bern estar e ajustamento geral dos individuos deficientes auditivos e
com distdrbios de linguagem;

c)Estimular o estudo e pesquisa, bern como o desenvolvimento relativo ao
problema dos deficientes auditivos e com disttirbios de linguagem no sentido de
minimizar:

d)Garantir as pessoas surdas o direito a cidadania, por meio da participagao ativa
da familia, no processo de integragao do surdo na Sociedade e da Sociedade na area
da surdez;
e)lnsergao no mercado de trabalho garantindo o direito da cidadania e a lei de
cotas.

Paragrafo Onico. 0 termo "deficiente auditivo" devera ser interpretado de maneira a
incluir crian?as, adolescentes e adultos, que apresentam deficiencia auditiva de
rau, necessidade de desenvolvimento e ustamento ao meio social.
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4. OBJETIVOS

a) Cooperar com as lnstituig6es PJlblicas, particulares e congeneres, empenhadas
na educaeao de deficientes de qualquer genero e incentivara disseminagao das
mesmas ou cris-las;
b) Levar a publico o conhecimento dos problemas dos cleficientes auditivos e
incentivar a cooperaeao de todas as entidades interessadas no mesmo problema;
c) lncentivar a criagao e o aperfeigoamento de classes especiais de 1° grau;
d) Promover meios para o desenvolvimento de atividades extra curriculares, como
de ferias, c]ube recreativo, escotismo, bandeirantes, etc.;
e) Procurar estimular o trabalho artesanal dos deficientes auditivos, por meio de
exposig6es e dos demais meios que se julgar adequado;
f) Facilitar e desenvolver o intercambio com outras APAS, no pats ou no
estrangeiro;
g) Quando necessario e possfvel, manter a publicagao informativa sobre as
atividades realizadas pela Associaeao;
h) Promover, junto aos poderes pi]blicos competentes, a obtengao de medidas
legislativas, visando aos interesses dos deficientes auditivos;
i) Encarregar-se da defesa dos interesses dos deficientes auditivos em todos os
atos da vida civil, inclusive, com a curadoria;

j) Angariar e recolher fundos para a realizagao dos objetivos e promog6es da
Associagao;
k) P6r em pfatica todas as demais atividades que forem julgadas, convenientes a

juizo os 6rgaos da Associagao.
I)

Orientar e qualificar os surdos na vida pessoal e profissional.

§ 1a. Assistir as associag6es Regionais existentes no Estado de Santa Catarina,
participar de suas fundag6es, bern como mos centros distritais na criaeao de ndcleos
encarregados das respectivas atividades.
§ 20. E expressamente vetado o exercicio ou apoio a atividades politicoartidarias.

5. IDENTIFicAeAO DOs sERvicos, pROGRAiviAs, pRojETOs E BENEFicios
SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS.
7.1 TIPIFICA

AO/cARACTERizAeAO

( I ) Proteeao Social Basica
( 11 ) Assessoramento
( Ill) Defesa e Garantia de Direitos
(lv) Outro Programa ou Projeto de: Habilitagao/Reabilitaeao de Pessoa com
Deficiencia

ao ao Mercado de Trabalho
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5.2 NONE D0 SERVICO, PROGRAMA, PROJET0 0u BENEFIclo
1) Prote§ao Social Basica
a) Servigo de Proteeao e atendimento a familia
b) Servigo de convivencia e fortalecimento de Vinculos

2) Assessoramento
a) Servigo de apoio pedag6gico;
b) Servigo de atendimento psicossocial.

3) Defesa e Garantia de Direitos
a) Servigo de protegao e auxilio, garantindo o direito a comunica?ao e inclusao;

4) Outro Programa -Habilita§ao/Reabilitacao de Pessoa com Defici6ncia
a) Servigo de reabilitagao e integragao;

5) lnsergao ao Mercado de Trabalho
a) Servico de garantia de direitos, acompanhamento e capacitacao;
5.3 ENDERECO DO SERVICO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFicIO

Sede da APAS
5.4DEscRieAO
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1- ProteSao Basica.
a) Fazer visitas as familias dos surdos, com o objetivo de conhecer a realidade de

cada urn. Efetuar cadastramento socioecon6mico, identificar suas necessidades,
visando promover o bern estar e o ajustamento social, garantindo os direitos da
inclusao social, conforme preve a Lei 7.853/89, prevenindo situag6es de exclusao,
atitudes discriminat6rias,

isolamento social,

evitando situag6es que agravam os

problemas causados pela deficiencia;
b) Promover encontros das familias, com suporte psicol6gico e social, para troca

de experiencias e conhecer as dificuldades, buscando solue6es para revolver os
problemas, al6m de possibilidades de ag6es inclusivas, para melhorar a qualidade de
vida na convivencia familiar e comunitaria.

c) Realizar palestras, abordando assuntos relacionados a surdez e a deficiencia
auditiva,

orientando

sobre

os

problemas

de

aquisigao

da

linguagem,

visando

proporcionar aos familiares dos surdos, educadores e a sociedade em geral, o

conhecimento adequado das implicag6es causadas pela surdez e os problemas
enfrentados pelos surdos, no ambito psicossocial, familiar e educacional.

d) Proporcionar a participagao dos alunos surdos em congressos e viagem de
estudo proporcionando o aprimoramento dos conhecimentos e a socializagao da
cultura surda.

e) Promover campanhas de conscientizagao e esclarecimento nas escolas do
ensino regular e outros segmentos da sociedade sobre a dificuldade da comunicagao
do surdo na lingua oral e consequentemente na escrita da Lingua Portuguesa,
demonstrando a diferenga do aprender oral-auditivo (ouvintes) e do aprender espagovisual (surdo) e a necessidade e o direito dos surdos ao auxilio de interpretes de
LIBRAS, amparados pela Lei 10.098/2000, nas instituig6es educacionais, de saude, de

justiga, etc., incentivando a ampliagao de trocas culturais e a socializaeao quebrando

as barreiras da discriminagao e do desconhecimento,

Ptlblico Alvo: Comunidade surda e seus familiares, educadores, escolas do ensino
regular e sociedade em geral.

ASSOCIACA0 DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS
CNPJ; 00.680.364/0001 -60

Rua Tiradentes, 1123 -Bairro Sao Jorge
89900-000 - Sao Miguel do Oeste - SC
Fone: 49 3622-6959

Recursos Humanos envolvidos:Equipe tecnica.
PERIODICIDADE DO SERVICO:Ano letivo

2) Assessoramento
a) Promc)ver o ensino da leitura e escrita da Lingua Portuguesa, como segunda

lingua, para garantir o acesso a informaeao e ao conhecimento, visando minimizar as
dificuldades na comunicagao e garantir a igualdade de tratamento e equiparaeao de

oportunidades da justiea social, respeito a sua dignidade,sua especificidade, sua
cultura e outros principios que promovam sua inclusao na sctciedade;

b) Prestar

reforap

escolar

aos

alunos

surdos,

no

ensino

regular,

com

a

assessoramento pedag6gico, e orientagcies aos professores acerca dos problemas
que os surdos enfrentam, suas limitag6es e possibilidades,com o objetivo de mjnimizar

as diferengas;

c) Fomentar a produgao de materiais didaticos- pedag6gicos, apropnados, com o
objetivo de apoio pedag6gico e abordagem bilingue, privilegiando as experiencias

visuais, uma vez que e esse o modo em que o surdo aprende;
d) Acompanhar e

propiciar aos

surdos,

experi6ncias que

utilizem

recursos

disponiveis na comunjdade, simulando situag6es do cotidiano, realizando visitas ao
com6rcio local, livrarias, locais publicos, bancos, etc„ com o objetivo de orientar sobre:

planejamento, organizagao, gastos, economia, criar estrategias que diminuam a
dependencia, possibilitando o desenvolvimento de capacidacles aclaptativas para a
vida diaria e promovam a insergao familiar e social;

Ptlblico Alvo: Comunidade Surda

Recursos Humanos envolvidos', Equipe T6cnica
PERIODICIDADE DO SERVICO: Ano letivo

3) Defesa e Garantia de Direitos a pessoa com deficiencia.
a) Acompanhamento de int6rprete de LIBRAS em locais pulblicos, servi¢os de
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satlde, banccts, mercado de trabalho, no acesso a documentaeao civil, carfeira de
motorista, passe livre etc„ garantindo o auxilio aos surdos e outros deficjentes na

comunicaeao na busca e defesa de seus direitos;
b) Pre§tar informae6es e orientag6es sabre direitos e deveres, servieos,acessos e
responsabilidades,

desenvolvimento

afim

da

de

fortalecer

autonomia,

a

vinculos

partir

comunitarios,

de

suas

visando

necessidades

a

e

potencialidades,prevenindo situag6es de exclusao e isolamento, ter oportunidades de

participar de ag6es de defesa de direitos e da construgao de politicas publicas e
inclusivas, assegurando o desenvolvimento da inclusao social e a equiparaeao de
oportunidades.

c) Criar urn espa?o de estudo e reflexao, com o objetivo cle dar apoio a pesquisa
na area de educagao, inclusao e socializagao clos surdos, estimulando o contato dos

interpretes, professores bilingues com os surdos, discutindo e buscando solue6es que
ainda precisa ser feito para que se alcance oportunidades em igualdade de condig6es;

d) Oferecer atendimento Fonoaudi6loga e psicossocial com o objetivo de prestar
assistencia aos surdos e deficientes auditivos, bern como aos seus familiares, uma
vez que suas limitag6es prejudicam e interferem no desenvolvimento emocional, na

comunicagao, no aprendizado, na compreensao da fala e audigao, na interagao
familiar e social, gerando situae6es de preconceito e rejeig6es.

Realizadas seguintes ag6es:
•

Realizar avaliagao e diagnostico da surdez, para fins de identificar e classificar a

deficiencia auditiva:

•

Orientar o uso do aparelho auditivo quando necessario e indicado;

•

Prestar assjst6ncia aos usuarios de AAsl - Aparelho de Amplificagao Sonora

Individual.

•

Desenvolver a linguagem oral como auxilio na aquisigao da leitura/escrlta da

lingua portuguesa;

•

Realizar

Exames

Audi6metros,

para

fins

de

aquisigao

de

Passe

livre,
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encaminhamento ao mercado de trabalho e outros_
•

Orientar sobre a estrutura linguistica e gramatical da lingua oral, com aquisigao

de vocabulario da lingua oral.

Pdblico Alvo: Comunidade Surda e seus familiares

Recurso§ Humanos envolvidos: Fonoaudi6loga.
PERIODICIDADE DO SERvleo: 10 horas semanais.

4) Outros Programas -Habilitacao/Reabilitacao de Pessoa com Defici6ncia
a)

Desenvolver a pratica esportiva e a preparagao de atletas, em diversas

modalidades, para competig6es no PARAJASC. 0 esporte e utilizado como recurso
para reabilitagao, integragao social e conscientizagao da sociedade sobre o potencial

da pessoa com deficiencia, bern-estar e inclusao social.
b)

Fomentar e incentivar a

ampliacao

da

cultura

surda,

por intermedjo de

atividades de intercambios culturais, desportivos e de lazer, visando o bern-estar e a
inclusao social.

Pdb]ico Alvo:Comunidade Surda e seus familiares.

Recursos Humanos envolvidos: Equipe T6cnica.
PERIODICIDADE DO SERVICO Ano letivo -10 horas semanais.

5) lnformatica
a) Utilizar a sala de informatica e os computadores como fonte de pesquisa para a
ampliagao do conhecimento e a aquisigao da LIBRAS como a primeira lingua, e o

Portugues como a segunda;
b) Garantir o acesso a comunicaeao plena e o conhecimento de outras culturas;
c) Utilizar

como

ferramenta

de

apoio

no

ensino-aprendizagem

nos

cursos
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ministrados pela entidade;

Pdblico Alvo:Comunidade Surda, familiares e sociedade em geral.

Recursos Humanos envolvidos:Equipe t6cnica`
PERIODIC]DADE DO SEF`V190: Ano letivo

6) Arte§-Trabalhos Manuais
a)
Oferecer oportunidades de convivio grupal e social, fortalecendo a sua
autoestima e a confianea para realizar, prc)duzir e criar; estimulando o desenvolvimento
de suas potencialidades;
b)
Experiencias para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do dialogo, compartilhando modos de pensar, agir e atuar coletivamente;
c)
Conscientizar o usuario como agente transformador do ambiente que contribua
ativamente para melhoria do meio ambiente; (reclclagem)
d)
Estimular o espaeo ffsico como a ampliagao da oficina de artesanato para a

execugao de atividades e capacitagao como geragao de renda aos usuarios.
PERIODICIDADE D0 SERVICO: Ano letivo- 04 h semanais.

7) Servigo de seguranea de desenvolvimento da autonomia
• Acompanhar e propiciar aos surdos,

experiencias que utilizem

recursos

disponiveis na comunidade, simulando situag6es do cotidiano, realizando visitas ao

com6rcio local, livrarias, locais pdblicos, bancos, etc., com o objetivo de orientar sobre:

planejamento, organizagao, gastos, economia, criar estrat6gias que diminuam a

dependencia, possibilitando o desenvolvimento de capacidades adaptativas para a
vida diaria e promovam a insergao familiar e social
8) Projeto Religioso/Social

1. Contribuir na formagao social e religiosa do surdo, valorizando a capacidade de
raciocinio e espirito critico preparando-o para sua vida como ser humano e cidadao
2. 0 ensino religioso/social pode auxiliar no processo de interagao social
desenvolvendo aspectos morals, motivacionais e religiosos, pois embora o surdo

tenha sua pr6pria cultura, tern seus anseios e tern sua visao de mundo, mas nact pode
e nem deve se isolar da cultura ouvinte.
Pdblico Alvo: Comunidade §urda, pedagoga§/interpretes e instrutora§
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Recursos Humanos envolvido§:Orientador religioso e pedagogas int6rpretes.
PERIODICIDADE DO SERVICO: Ano letivo (04 horas semanais).

9) Servieo de Conviv6ncia e fortalecimento de vincu[os
1. Visitar as escolas do ensino regular, frequentadas por surdos, com o objetivo de
facilitar a comunicagao com a equipe escolar, principalmente com os colegas de

classe, proporcionando a interagao entre eles, criando vivencias de relacionamento e

convMo com as diferengas, pautada no respeito pr6prio e aos outros, reduzindo as

barreiras da comunjcagao, preconceitos e rejeig6es, fundamentadas em principios
eticos de justiga e cidadania.

2. Realizar urn trabalho permanente de conscientizaeao com a realizagao de

campanhas mobilizando a sociedade e as autoridades, chamando a participagao,
produzindo e divulgando que o surdo necessita de urn atendimento diferenciado

Pdblico Alvo: Comunidade Surda e socjedade

Recursos Humanos envolvidos:Psic6loga e Assistente Social
PERIODICIDADE DO SERV190:Ano letivo.

10)Teatro
1. Desenvolver as possibilidades de avaliar as ateng6es recebidas, expressar
opini6es e participar na construgao de regras e defini96es de responsabilidades, bern
como o exercicio de direitos e deveres politicos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia,

atitudes de solidarjedade,

cooperagao e

repddio as

injustigas e

preconceitos,

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
Ptlblico Alvo:Comunidade Surda.

Recursos Humanos envolvidos:Educador de artes visuais e pedagoga/interprete.
PERIODICIDADE DO SERVICO: Ano letivo-04h semanais
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11)Culture, lazer, intercambio

1. Desenvolver as possibilidades de expressar suas opini6es, seus sentimentos do

dia

e

tambem

na

participagao

da

construgao

de

regras

e

definig6es

de

responsabilidades, bern como o exercicio de direitos e deveres politicos, civis e
sociajs, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperac;ao e repddio as

injustieas

e

preconceitos,

respeitando

a

outro

e

exigindo

para

si

o

mesmo

respeito.Desenvolver atjvidades de equilibrio, psicomotricidade.

Pdblico Alvo: Comunidade Surda.

Recursos Humanos envolvidos: Equipe Tecnica
PERIODICIDADE DO SERvleo: Ano letivo

12)lnsercao ao Mercado de Trabalho
a) Realizar Curso de capacitagao permanente destinadas as pessoas surdas,
visando repassar informag6es e orientag6es sobre a cultura surda e a importancia de

desenvolver

a

capacidade

para

a

vida

profissional,

acessos,

direjtos,

responsabilidades, servigos, documentagao, para que os mesmos tenham condig6es
de desenvolver atividades, fazer escolhas com autonomia e ter sua independencia,
visando melhorar a qualidade de vida pr6pria e de seus familiares;

b) Criar diversas estrat6gias que garantam a insengao e permanencia das pessoas
surdas e ou com deficiencias auditiva em atividades produtivas buscando se sustentar

economicamente, para alcangar uma situaeao estavel, conseguirem mais seguranga
se estiver incluidas na sociedade como sujeitos ativos e capazes.
c) Acompanhar a qualificagao profissional dos surdos, promovendo sua insergao
no mercado formal de trabalho, garantido pela Lei 8.213/91, que djsp6e sobre a

obrigatoriedade da contrataeao de pessoas com deficiencia, despertando vontade de
vencer e de superar obstaculos em urn ambiente externo a familia;

d)

Fazer levantamento e triagem de processos seletivos em empresas onde os

surdos poderiam atuar e o encaminhamento dos surdos para as possiveis vagas;

10

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS
CNPJ= 00.680.364/0001 -60

Rna Tiradentes, 1123 -Bairro Sao Jorge
89900-000 -Sao Miguel do Oeste -SC
Fone: 49 3622-6959

e) Ap6s a contrata¢5o, auxiliar na manuteneao do individuo surdo nc] emprego,

mantendo contato com as empresas prestando assessoramento, no sentido de
orientar, traduzir situag6es, oportunizando inclusive nog6es basicas de LIBRAS aos

empregadores, supervisores e aos colegas de trabalho, visando facilitar a convMo
profissional e social entre os mesmos;

f)

Promover a sociedade em geral e empresarios em particular a conscientiza€ao

da insergao dos surdos no mercado de trabalho, bern como, a capacitagao dos
mesmos em cursos de formagac> profissional:

Ptlblico Alvo: Comunidade Surda, familiares, empresarios e a sociedade.

Recursos Humanos envolvidos:Equipe tecnica
PERIODICIDADE DO SERVICO: Ano letivo.

Ptlblico -Alvo

A APAS atende 90 alunos, direta e indiretamente regularmente, nos turnos matutino,
vespertino e noturno, todos com diagn6sticos de deficiente auditivo ou surdez, na faixa
etaria de 04 a 50 anos de idade com renda per capta nao ultrapassando mais de dais
salarios minimos por familia incluidos a ajuda do governo.

6.OCAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A instituigao possui capacidade prevista para atender at6100 alunos surdos em turnos
intercalados.
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7.ONUMERO DE INDIVIDUOS/FAMILIAS ATENDIDOS

60 usuarios regularmente.
60 familias dos usuarios.

30 usuarios em atendimento para recurso social.
90 Surdos e seus familiares.
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9.OFORMA DE PARTICIPACAO DOS USUARlos
Os usuarios participam da diretoria da APAS, com reuni6es mensais, onde as pautas
referem-se a todas as atividades desenvoMdas pela instituigao.

Os projetos sao elaborados a partjr das necessidades expostas pelo usuario. A
avaliagao se da atraves da compreensao e a evolugao no processo cognitivo e social
do mesmo.
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10.0 MONITORAMENTO E AVALIACAO

A avaliagao interna dar-se anualmente, quantitativamente equalitativamente em forma
de relat6rios monitorado e realizado pela equlpe t6cnica da instituigao.

A avaliagao externa sera realizada por meios de questionarios enviados as empresas
envolvjdas diretamente com a inclusao de surdos e deficientes auditivos.
Desenvolver-se-a duas avaliag6es anualmente com as famf lias para analise e
discussao do desenvolvimento e melhorias dos projetos.
Desenvolver encontros familiares com palestras, cultos e integragao familiar.

11.0 0UTRAS INFORMACOES RELEVANTES
• A equipe tecnjca, realizam a fungao de interprete de LIBRAS no meio social e na
instituigao.

•
•

•

•

As instrutoras surdas realizam as fung6es de desenvolvimento e a aquisigao da
LIBRAS, bern como, a cultura surda e o aprimoramento da lingua de sinais.
No decorrer do ano a APAS pretende firmar parceria com a UNOESC,SESC,
SENAl lFSC visando Oferecer vagas para estagiarios nas areas de
psicologia,assistencia social e educaeao fisica como suporte a equipe t6cnica;
Desde o ano de 1999 a Associagao Assistencial Feminina, entidade sem fins
lucrativos e de carater assjstencial, presta apoio a APAS, com o ob]etivo de
apoiar as atividades da entidade, ou seja a socializaeao e a integra?ao dos
surdos na familia e na Sociedade, bern como angariar recurso financeiros para
auxiliar nas despesas e manutengao.

A APAS tambem recebe eventualmente cestas basicas e faz repasse dessas
cestas as famflias em vulnerabilidade social.

12.0 Aplicagao do recurso
0 Valor solicitado de R$ 10.000,00 (Nove mil reais) sera aplicado em:

•

Pagamento dos profissionais: Claudia Mara Vizentin -Coordenadora, Irma Lutz

Wagner -Assistente Social, Greyce Camila dos Santos -Psic6loga, llvanes De Bona
Roman - Professora ouvinte, Laura Figueira de Barros - professora surda, Lediana
Pires Klein - merendeira, Terezinha Tregnago- Servlgos gerais, Fernanda Prigol da
Luz - professora surda (4 horas) semana noturno. Sendo pagos salarios mensais,
ferias e 130 salario.

•
•

Encargos sociais;
Honorarios do contador;

•

Luz;

•

Telefone
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ASSOCTACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS
CNPJ : 00 ,680.364/0001 -60

Rua Tiradentes, 1123 -Bairro Sao Jorge

89900-000 - Sao Miguel do oeste - SC
Fone: 49 3622-6959

•

Agua:

•

SegurodaAPAS

•

Tarifa bancaria;

•

Reparose manutengao;

•
•
.
•
•

Materiais pedag6gicos
Materiais de expedientes;
Internet;
Gas;
Combustfvel

•
•
•

Segurodocarro
Viagem de Estudos
Despesas com alimentagao dos Alunos e Hospedagem.

12.0 DECLARACAO
Na qualidade de representante legal da instituigao, declaro sob as penas da lei, que as

informag6es prestadas neste documento sao expressao da verdade e possuem Fe
Ptlblica.

SMoeste-SC,
17/08/2018

Loca e data

Nome do Responsavel Legal
Nome da Unidade
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