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MinC O dia a dia da Cultura Acessibilidade Cultural em pauta de jornada científica

Acessibilidade Cultural em pauta de jornada científica

04.04.2014

 

Entre os dias 7 e 11 de abril, acontece no Museu
da República a I Jornada Científica de
Acessibilidade Cultural. O evento marca o
encerramento da formação da primeira turma de
especialistas em Acessibilidade Cultural do país.

O Curso de Especialização em Acessibilidade
Cultural, vinculado ao Departamento de Terapia
Ocupacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ, com a parceria da Secretaria de
Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura, realizou no último ano um encontro, um
seminário e uma conferência como parte da
disciplina Políticas e Diversidade Cultural. A partir
dos eventos, todos abertos ao público, foram
encaminhadas propostas à III Conferência Nacional
de Cultura. A acessibilidade Cultural para pessoas
com deficiência foi reconhecida como pauta de
política nacional. Além disso, os eventos
potencializam a Rede de Articulação, Fomento e
Formação em Acessibilidade Cultural.

A I Jornada Científica é aberta ao público e terá
emissão de certificado. Também será oferecida acessibilidade física e tradução em libras.

A programação completa está em:
http://www.medicina.ufrj.br/acessibilidadecultural/sitenovo/wp-content/uploads/2014/03/Final-
6.pdf
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