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Este questionário foi reorganizado, partindo do modelo apresentado pela UFRGS , pelo GT
Acessibilidade, reunido dia 14 de maio na sede da Representação Regional do MinC RJ/ES.

INTRODUÇÃO
A Pesquisa de Acessibilidade em Pontos e Pontões de Cultura no Brasil foi elaborada por uma
parceria entre GT Acessibilidade/Comissão Nacional de Pontos de Cultura, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura com o propósito de
compreender o que os Pontos e Pontões de Cultura entendem por acessibilidade.
No Brasil, dados obtidos no Censo de 2010/IBGE, indicam que cerca de 45.623.910 pessoas
declaram possuir algum tipo de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual e/ou múltipla).
O resultado dessa pesquisa servirá para a formulação de futuras políticas públicas para promover
inclusão social nos Pontos e Pontões de Cultura, por meio de editais de fomento, capacitações, etc.
“VAMOS ESTABELECER JUNTOS UMA NOVA CAMINHADA!“
QUESTIONÁRIO:
1) Nome da organização? Endereço/Telefone/E-mail/Skype/Whatsapp/? Há quanto tempo existe?
Nome do Ponto ou Pontão de Cultura? Data do Convênio? Nome do responsável pelo Ponto ou
Pontão? Nome do Coordenador do Ponto ou Pontão? Telefone para contato?
2) Sede:
(

) Própria

( ) Alugada

(

) Outro. Especifique:

(

) Espaço Cedido

(

) Itinerante

3) Qual é o convênio do seu Ponto ou Pontão de Cultura?
(

) Municipal

(

) Estadual

(

) Federal

) Executado

(

) Não conveniado

4) O seu convênio está ativo?
(

) Em execução

(

5) Quais atividades que o Ponto ou Pontão de Cultura desenvolve e onde as realiza?
6) Qual é o público alvo do Ponto ou Pontão de Cultura?
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7) O Ponto ou Pontão de Cultura atende às pessoas com deficiência?
(

) Sim

(

) Não

8) Consideram-se aptos a receber pessoas com deficiência?
(

) Sim

(

) Não

9) Como são incluídas as pessoas com deficiência no seu Ponto ou Pontão de Cultura?
(

) Atendidas

(

) Trabalhando

(

) Não são incluídas

10) Quais os recursos disponíveis para atender às pessoas com deficiência?
(

) Recursos humanos. Quais?

(

) Recursos financeiros. Quais?

(

) Espaço físico. Quais?

(

) Recursos didáticos (materiais que facilitam o ensino). Quais?

(

) Recursos multimídia (vídeo, áudio, animações, etc). Quais?

(

) Parcerias. Quais?

11) O que você entende por acessibilidade?
Prazo: Usuários

17/05/2015 07:15 - 21/05/2015 06:16

0 Users votes
Yes : 0 votos

Você tem que estar logado [3] para se inscrever em uma data.
Prioridade: Alta
Responsáveis: Fabiana Menini [4]

URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 20:41):
https://www.corais.org/pesquisa_acessibilidade/node/85625
Links:
[1] https://www.corais.org/pesquisa_acessibilidade/user/3523
[2] https://www.corais.org/pesquisa_acessibilidade/node/85625
[3] https://www.corais.org/pesquisa_acessibilidade/user
[4] https://www.corais.org/pesquisa_acessibilidade/user/2766

Page 2 of 2

