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Nome do projeto Compra de mesa digitalizadora
Objetivo estratégico Padronizar o uso da TIC com apoio de políticas

e normas

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Aquisição de equipamentos
Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? : 
   
Qual a abrangência dos equipamentos? 
A mesa digitalizadora será utilizada pelo usuário final, alunos. A previsão é que seu uso seja
compartilhado por uma média de 10 alunos, podendo ser maior conforme a demanda. Podendo
ser utilizada nos espaços como biblioteca, sala de aula e laboratórios em ambos os campi. Sua
utilização não altera os espaços físicos, pois seu objetivo é ser um recurso pedagógico,
impactando positivamente no desempenho acadêmico do aluno.
Escopo do projeto: 
O projeto tomou como referência as análises feitas através dos dados sobre o desempenho
acadêmico dos alunos com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Observou-se que os discentes possuem dificuldades com o manuseio do mouse e teclado,
portanto, ao substituir seu uso pela mesa digitalizadora a expectativa é de facilitar a utilização
dos equipamentos tecnológicos. Além disso, o fato da mesa digitalizadora funcionar como um
papel e caneta, torna-se um interessante recurso pedagógico para promover aulas e atividades
mais interativas. Como resultado, a utilização da mesa digitalizadora ajudará a promover uma
maior autonomia e inclusão dos alunos com deficiência. 
Justificativas do projeto: 
O projeto de utilização da mesa digitalizadora como recurso pedagógico de tecnologia assistiva
se justifica devido à necessidade da promoção de inclusão dos alunos com deficiência. A mesa
digitalizadora é uma ferramenta que contribuirá positivamente para superação das barreiras que
dificultam a acessibilidade, conforme consta no artigo 3º da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE
2015.
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 0,00; 2022 : R$ 0,00; 2023 : R$ 0,00
Como foi estimado o valor da contratação? 
Pesquisa de mercado através da internet.
Data de início do projeto: 
19.09.2022
Data estimada de fim do projeto: 
17.12.2022

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Claudia Regina Vieira claudia.vieira@ufabc.ed
u.br

PROAP
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Suplente Lilian Santos Leite
Menezes

lilian.menezes@ufabc.e
du.br

PROAP

Participantes do projeto:
Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Recebimento do

bem/serviço
Samara Oliveira

Marques da Silva
19/09/2022 17/12/2022

Custos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Riscos do projeto

Risco Avaliação do risco
Se (causa ou

ameaça)
Não entrega das mesas

digitalizadoras
Impacto 2
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Então (consequência) Diante do desafio da

inclusão, é preciso
promover a

acessibilidade plena,
tanto em diversos
aspectos sociais,

quanto no ambiente
digital e em nossas

atitudes. Portanto, ao
não oferecer para os
alunos tecnologias
assertivas, como a

mesa digitalizadora,
corre-se o risco de

comprometer o
processo de

aprendizagem,
tornando-o

desatualizado diante
das inovações

tecnológicas que são
utilizadas para

aprimorar o ensino. Em
uma universidade que

busca ser cada vez
mais inclusiva, as

ferramentas
tecnológicas assertivas
são indispensáveis para

a plena inclusão.

Probabilidade 2

Categoria do risco média Severidade: 4
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Como será realizado?
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