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VII REUNIÃO DO COMITÊ DE AJUDAS TÉCNICAS – CAT
CORDE / SEDH / PR
REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007
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Aos treze e quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, reuniu-se no Hotel
Nacional em Brasília – DF, o Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, para a sua sétima reunião, com a
finalidade de discutir Tecnologia Assistiva voltada às pessoas com deficiência. 1 – O Sr. Marcos
Pinotti Barbosa, coordenador da mesa, dá as boas-vindas aos membros do CAT e apresenta a pauta
da sétima reunião: 1 - Mensagem de boas vindas; 2 - Chamada nominal dos membros do CAT;
3 – Apresentação dos novos integrantes do CAT; 4 - Leitura e aprovação das atas pendentes; 5
- Leitura da Ordem do Dia; 6 - Ações da Comissão Executiva; 7 - Reunião dos Grupos de
Trabalho; 8 – Relato, discussão, informações e fechamento da reunião; 2 – Após a leitura da
pauta, o Sr. Pinotti realizou a chamada nominal e estiveram presentes no momento da chamada os
seguintes membros: Álvaro Guimarães Almeida (MCT/INT); Ana Isabel B. B. Paraguay;
Demétrio Praxedes Araújo; Denise Rodrigues Xerez; Eduardo Jose Manzini; Guilherme de
Azambuja Lira; Izabel Maior (Corde/Sedh/PR); José Rafael Miranda (Corde/Sedh/PR); Júlio
Cezar Rodrigues Martorano; Marcos Pinotti Barbosa; Maria Elisabete Gasparetto; Mario
Cesar Carvalho; Maurício Alves Peçanha (Conade); Michelle Layne (MC/Dict); Patrícia
Florio Retz (MCT/Finep); Rita de Cassia Reckziegel Bersch; Shirley Rodrigues Maia; Teófilo
Alves Galvão Filho. Justificaram a ausência: Alexandre Baroni (Conade); Antonio Carlos
Coelho (Mdic/Inpi); Antonio Nunes Barbosa Filho; Érika Pisaneschi (MS); Franclin Costa do
Nascimento (MEC/Setec); João Carlos Martins Neto (MCT/Secis); José Antonio dos Santos
Borges; Kátia Aparecida Marangon Barbosa (MEC/Seesp); Lêda Lúcia Spelta; Leila Silva
Cannalonga (Mpas/Inss); Liliane Cristina Gonçalves Bernardes (Corde/Sedh/PR); Maria
Aparecida Ferreira de Mello; Maria Aparecida Martinelli (Mdic/Inmetro); Maria Isabel
Craveiro Tavares Pereira (MCT/Cnpq); 3 - O coordenador da mesa convida os novos membros
do Comitê, o Sr. Álvaro Guimarães de Almeida (MCT/INT) e o Sr. Maurício Alves Peçanha
(Conade), a se apresentarem. Assim, o Sr. Álvaro Guimarães de Almeida (MCT/INT) realiza sua
apresentação e se dispõe a fazer uma apresentação sobre o MCT/INT. O coordenador da mesa
propõe a inclusão desta apresentação (vinte minutos de apresentação e dez minutos de debate) na
pauta da próxima reunião, que foi aprovada por unanimidade. 4 - Após a apresentação do Sr
Maurício Alves Peçanha (Conade), substituto da Sra. Martinha Clarete Dutra Santos (Conade), o
coordenador da mesa convoca o Comitê para discussão e aprovação das atas referentes à terceira,
quarta e quinta reuniões. Após leitura da terceira, da quarta e da quinta atas de reunião, os membros
do Comitê realizam os devidos ajustes, sendo, então, todas aprovadas por unanimidade. Em
discussão, o CAT delibera que seja anexado à ata da quinta reunião a apresentação da Comissão
Temática 1 – Normatização e Conceituação. A Sra. Izabel Maior (Corde/Sedh/PR) registra o pedido
de desculpas em relação aos problemas de hospedagem e também pede sugestões dos membros do
CAT sobre a infra-estrutura do Comitê em busca de uma melhor eficácia de seus trabalhos. O
coordenador da mesa convida os participantes do CAT para o almoço. 5 – Ao início da sessão
vespertina, o coordenador da mesa apresenta a ata da quinta reunião já com a apresentação anexada.
Dando seqüência aos trabalhos, o coordenador da mesa apresenta a seguinte Ordem do Dia:
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“Realizar eleição dos novos membros do Comitê Executivo, apresentações do relatório anual e
discussão das metas para 2008”. O coordenador da mesa convida, os novos integrantes do Comitê
para escolherem as respectivas Comissões Temáticas em que desejam trabalhar. O Sr. Álvaro
Guimarães de Almeida (MCT/INT) escolhe integrar-se à Comissão Temática 3 – Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação, enquanto que o Sr. Maurício Alves Peçanha (Conade) decide integrarse à Comissão Temática 4 – Concessão e Aquisição. 6 – O coordenador da mesa apresenta as
situações pendentes de participantes de Entidades e Órgãos Públicos do Comitê e da situação do Sr.
Fernando César Capovilla. Em relação ao primeiro assunto, encaminha para que sejam feitos ofícios
solicitando novas indicações em suas respectivas áreas. Em relação ao segundo assunto, os
membros do Comitê decidem que a substituição do Sr. Fernando César Capovilla será debatida no
dia seguinte. Outro problema levantado pelo Comitê é o grande número de ausências de membros,
inclusive membros que utilizam os recursos do CAT para fins que não a participação nas reuniões
deste Comitê. Em discussão, os membros do Comitê aprovam por unanimidade que será
considerado presença apenas dos membros do CAT que comparecerem aos quatro turnos da
reunião. Casos específicos deverão ser resolvidos individualmente pela Comissão Executiva e,
conforme deliberação do CAT, deverá ser encaminhada aos membros uma correspondência da
decisão tomada. 7 – Posteriormente as Comissões Temáticas se reúnem para dar seqüência ao seu
trabalho. Retomando a reunião plenária, o coordenador da mesa convida os representantes das
Comissões Temáticas para fazer suas considerações finais sobre trabalho do dia. A Sra Rita de
Cássia Reckziegel Bersch, representante da Comissão Temática 1 – Normatização e Conceituação,
relata que a Comissão trabalhou na formulação de um glossário e no conceito de Tecnologia
Assistiva construído a partir das bases conceituais já aprovadas pelo CAT. O Sr. Teófilo Galvão
Filho relatou que a Sra. Maria Aparecida Martinelli comunicou ter obtido, junto à ABNT, a
disponibilização das normas relacionadas à Tecnologia Assistiva e que serão entregues em CDROM para continuação dos trabalhos da Comissão. A Sra. Maria Elisabete Gasparetto,
representando a Comissão Temática 2 - Educação, relata que sua Comissão trabalharia com os
resultados do questionário a ser aplicado nas IFET, mas como o especialista responsável justificou a
ausência na reunião, o grupo trabalhou no relatório das atividades realizadas em 2007 que serão
apresentadas no próximo dia de reunião. O Sr. Júlio Cezar Martorano, representante da Comissão
Temática 3 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, relata que o grupo elaborou três minutas de
ofício, sendo uma para o Ministério da Ciência e Tecnologia, outra à FINEP e uma terceira ao
CNPq em continuidade ao levantamento de dados planejado pela Comissão. O Sr. Mario Cesar
Carvalho, representante da Comissão Temática 4 – Concessão e Aquisição, relata que fizeram um
fechamento dos levantamentos que estavam pendentes e a partir de janeiro farão atualização ate
2007 dos dados do SUS, MEC e INSS. Após levantamento, tentarão propor a normalização da rede
nacional de reabilitação. O levantamento da legislação nacional deverá ser comparado com a
legislação internacional. Os dados coletados sobre a formação de mão-de-obra serão utilizados para
trazer uma proposta, na próxima reunião, de cursos de formação à nível médio e superior, em
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Por fim, o coordenador da mesa agradece a
presença e encerra os trabalhos do primeiro dia. 8 - Ao início da reunião do segundo dia, o
coordenador da mesa enumera os temas de pauta a serem discutidos no dia e convida os membros
do Comitê a fazerem suas indicações para a escolha do substituto do Sr. Fernando César Capovilla.
O Sr. Guilherme de Azambuja Lira propõe que a Sra. Ronice Miller da Universidade Federal de
Santa Catarina seja indicada. Propôs também que a Sra. Martinha Clarete Dutra dos Santos seja
convidada a participar do CAT como especialista proposta que foi apoiada pelo Sr. Teófilo Galvão
Filho, Sr. Maurício Alves Peçanha (Conade), Sra. Ana Isabel Paraguay, Sra. Shirley Rodrigues
Maia, Sra. Maria Elisabete Gasparetto e Sra. Rita Bersch. Em seguida, o Sr. Teófilo Alves Galvão
Filho indica a Sra. Anahi Guedes, presidente do CVI de Florianópolis e acadêmica da Universidade
Federal de Santa Catarina, para a vaga do Sr. Capovilla. A Sra. Ana Isabel Paraguay propõe que
sejam indicados não um, mas dois especialistas da área de Deficiência Auditiva e que representem
as duas correntes teóricas principais nesta área. O senhor Maurício Peçanha sugere a indicação da
Sra. Shirley Vilalba e concorda com a necessidade da indicação de dois especialistas na área de
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Surdez/Deficiência Auditiva. A Sra. Shirley Rodrigues Maia destaca que os três especialistas
citados são igualmente importantes na área. A Sra. Maria Elisabete Gasparetto propõe a indicação
da Sra. Zilda Gezuelli de Olivieira Paz da Universidade Estadual de Campinas. O Sr. Demétrio
Praxedes sugere a indicação destes quatro nomes a Corde que escolherá o especialista substituto
com base nos currículos dos candidatos. A Sra. Ana Isabel Paraguay propõe que a Comissão
Executiva reúna e organize os quatro currículos dos indicados e os apresente na próxima reunião
para que a plenária decida qual será o substituto do Sr. Capovilla, sendo a proposta aprovada por
unanimidade. Em discussão, os participantes do Comitê deliberam por unanimidade a indicação da
Sra. Martinha Clarete Dutra Santos como especialista do CAT. Em seguida, o coordenador convida
os membros do Comitê à fazerem suas indicações para novos membros da Comissão Executiva do
CAT para 2008. O Sr. Júlio Cezar Rodrigues Martorano sugere que a Sra. Denise Xerez e o Sr.
Marcos Pinotti Barbosa continuem sendo membros da Comissão Executiva. Após discussão, os
participantes do Comitê aprovam a proposta e indicam a Sra. Patrícia Florio Retz (Finep/MCT), o
Sr. José Rafael Miranda (Corde/Sedh/PR) e a Sra. Rita de Cássia Reckziegel Bersch como os outros
três membros da Comissão Executiva. A Sra. Izabel Maior (Corde/Sedh/PR) propõe a aprovação
por aclamação, o que foi atendido pelo plenário. Os participantes do Comitê aprovam por
unanimidade o cronograma de reuniões para 2008 (21 e 22 de fevereiro, 24 e 25 de abril, 19 e 20 de
junho, 21 e 22 de agosto, 16 e 17 de outubro e a data de dezembro em aberto), definindo também
que a reunião do mês de Abril ocorrerá durante a Reatech em São Paulo. Assim, o coordenador da
mesa convida os participantes a se reunirem nas Comissões Temáticas e retornarem às onze horas e
quarenta minutos para apresentação do Sr. Guilherme de Azambuja Lira sobre um novo software.
De volta, o Sr. Guilherme de Azambuja Lira faz sua apresentação sobre o projeto Telecentro
Acessível. Por fim, o coordenador da mesa convida os participantes do CAT ao almoço. No inicio
dos trabalhos da tarde, o coordenador da mesa dá a palavra à Sra. Rita de Cássia Reckziegel Bersch,
representante da Comissão Temática 1 – Normatização e Conceituação. A Comissão Temática 1
apresenta os resultados de trabalho desta fase: Conceito de Tecnologia Assistiva; início do glossário
de termos; listagem dos indexadores para busca de normas da ABNT; contatos com a ABNT para
buscas destas normas e apresentação da listagem fornecida pela ABNT; atualização do plano de
trabalho desta Comissão para 2008. O conceito apresentado pela Comissão foi: “Tecnologia
Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.” A relatora
refere que este conceito teve como referência os estudos anteriores que subsidiaram as bases
conceituais, já aprovadas pelo CAT em abril de 2007 e aplica a terminologia também aprovada, na
reunião de agosto deste mesmo ano. O estudo inicial para elaboração de um glossário de termos
relativos ao tema da Tecnologia Assistiva é apresentado e a relatora sugere, mais uma vez que os
membros do comitê colaborem com o encaminhamento de referenciais teóricos para formulação
deste documento. A Sra. Ana Isabel Paraguay relata o trabalho relativo à identificação das normas
ABNT relacionadas à Tecnologia Assistiva. Este trabalho incluiu a elaboração de uma listagem de
indexadores, contatos com a ABNT e levantamento das normas (listagem apresentada). A Comissão
1 se propõe a iniciar um trabalho de estudo destas normas, logo que receber o material da ABNT e
então avaliará a necessidade, ou não, de contratação de recursos humanos para esta etapa de análise
destes documentos. No final, a Comissão 1 apresenta sua planilha de ações e ajusta objetivos e
prazos propondo para 2008 a conclusão do glossário, a análise das normas ABNT e a proposta de
uma classificação brasileira de tecnologia assistiva. Ao fim da apresentação, a proposta de conceito
de Tecnologia Assistiva foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Sra. Shirley Rodrigues Maia,
representante da Comissão Temática 2 – Educação, registra o pedido de nomeação de um membro
da SESU para complementar a Comissão 2 e junto com a Sra. Maria Elisabete Gasparetto relatou
que foram elaborados três instrumentos de coleta de dados, sendo um de forma a conhecer a
Tecnologia Assistiva utilizada na educação fundamental e ensino médio, outro para conhecer o uso
de Tecnologia Assistiva e a questão de acessibilidade nas universidades e o terceiro destinado à
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conhecer a Tecnologia Assistiva utilizada nas IFET, Instituições Federais de Educação Tecnológica.
Foi realizado um levantamento para conhecer a legislação sobre Tecnologia Assistiva nos âmbitos:
Municipal (Campinas e São Paulo), Estadual e Federal. Em seguida, o Sr. Júlio Cezar Martorano,
representante da Comissão Temática 3 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, apresentou os três
ofícios que serão enviados à Finep, ao MCT e ao CNPq, com o sentido de obter as informações
necessárias para o desenvolvimento das atividades da Comissão. As três minutas de ofício foram
aprovadas por unanimidade. Destacou também a importância de receber, das outras comissões,
decretos e instrumentos normativos oficiais, para subsidiar a atividade da comissão no levantamento
das políticas destinadas à pesquisa e desenvolvimento na área. A seguir, o Sr. Mario Cesar Carvalho,
representante da Comissão Temática 4 – Concessão e Aquisição, apresentou o relatório gerencial de
sua Comissão do ano de 2007. O Comitê aprova por unanimidade a solicitação da Comissão
Temática 1 de mudar sua denominação para Conceituação e Estudo de Normas. O Comitê acatou
a solicitação da Sra. Izabel Maior (Corde/Sedh/PR) e do Sr. José Rafael Miranda (Corde/Sedh/PR)
de integrarem a Comissão Temática 2 – Educação. O Comitê discute e aprova a pauta da VIII
reunião e também aprova a presente ata após a leitura e ajuste da mesma. O coordenador agradece a
presença de todos os membros do Comitê. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos da VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas.

