
                                                                                             

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS MONTEIRO 

 

EDITAL Nº 49/2017, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) - CAMPUS MONTEIRO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, faz saber que estão abertas as inscrições para o Curso de Orientação e 
Mobilidade, através da Coordenação do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais - NAPNE, conforme estabelecido a seguir: 
 
1. DO PROCESSO  
O presente processo tem como objetivo capacitar profissionais do magistério, servidores de 
órgãos públicos em geral, alunos e a comunidade acadêmica do Campus Monteiro, de forma a 
contribuir para o processo de transformação da inclusão social, buscando oferecer informações 
simples e práticas que poderão contribuir para o desenvolvimento da orientação dos deficientes 
visuais, cego ou com baixa visão. 
 
1.1. DA VALIDADE  
O presente Edital será válido apenas para as vagas ofertadas para o segundo semestre do ano 
letivo de 2017.  
 
1.2. DA DESCRIÇÃO DO CURSO 
1.2.1. O curso de Orientação e Mobilidade visa trazer para o Campus Monteiro do IFPB e para 
a comunidade local as técnicas para a interação do individuo com o ambiente, proporcionando 
uma autonomia e independência para sua locomoção trazendo conhecimentos, condutas e 
procedimentos adequados em relação à orientação e mobilidade. 
1.2.2. A metodologia do curso envolverá aulas expositivas e dialogadas, grupos de debates, 
atividades práticas individuais e em grupo. 
1.2.3.  O conteúdo de cada unidade versará sobre noções de orientação e mobilidade, 
conforme descritas no Anexo I. O curso totaliza uma carga horária de 20 horas, ministradas na 
modalidade presencial. 
 
2. DO PÚBLICO 
2.1. O público alvo para este curso são: profissionais do magistério, servidores de órgão 
públicos em geral, alunos e comunidade do Campus Monteiro do IFPB, em um total de 20 
vagas. 
 
2.2 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
2.2.1. O requisito básico exigido para participação deste processo é que cada candidato 
comprove estar cursando, ou que, tenha concluído o ensino médio; 
2.2.2. A titulo de comprovação, serão aceitos os seguintes documentos:  
           

a) Cópia do certificado de conclusão de ensino médio; 



                                                                                             

b) Original de declaração que comprove estar cursando ensino médio. 
 

3. DAS VAGAS 
3.1. Serão oferecidas um total de 20 vagas. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 As inscrições para o processo deste Edital serão realizadas no setor de Protocolo do 
Campus Monteiro, no período de 20 de setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, através do 
preenchimento de formulário (Anexo II) do candidato. Posteriormente, os processos serão 
encaminhados ao Setor do NAPNE, localizado no Campus Monteiro do IFPB, que analisará as 
inscrições. 
4.2 O formulário de inscrição deve ser assinado pelo candidato;  
4.3 Juntamente com a ficha de inscrição, o candidato deve anexar a documentação 
comprobatória de estar cursando ou concluído o ensino médio, conforme item 2.2.2; 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  
5.1. Será eliminado deste processo o candidato que:  
5.1.1 Não apresentar certificado ou declaração que comprove estar cursando ou concluído o 
ensino médio; 
5.2 Para a classificação será considerada a ordem de inscrição até o preenchimento do 
número de vagas ofertadas.  
5.3 Em caso de desistência do candidato serão repassadas aos demais candidatos, 
observando-se a ordem de inscrição. 
 
6. CRONOGRAMA DAS AULAS 
 
6.1.  O curso será iniciado durante a III Semana de Tecnologia e Arte (TEAR) do Campus 
Monteiro e continuará com encontros semanais presenciais até a atingir a carga horária 
prevista de 20 horas. Os encontros semanais serão realizados no seguinte horário: 
 

Horário: 

Curso de Orientação e Mobilidade 

 
Terças-feiras – das 14:00 às 17:00 
 
 

 
6.2 A III Semana de Tecnologia e Arte do Campus Monteiro será realizada no período de 17 a 
20 de outubro de 2017. 
6.3 A data, o horário e o local de abertura do Curso de Orientação e Mobilidade serão 
divulgados juntos com a programação da III Semana de Tecnologia e Arte (TEAR) do Campus 
Monteiro. 
 
7. DOS RESULTADOS E RECURSOS 
7.1 O resultado preliminar será divulgado através da relação nominal dos candidatos. A lista 
dos candidatos classificados será divulgada no dia 05 de outubro de 2017 no portal do Campus 
Monteiro: www.ifpb.edu.br/monteiro e nos murais do Campus de Monteiro do IFPB.  
7.2 Os recursos referentes ao resultado preliminar devem ser apresentados com as devidas 
justificativas até o dia 06 de outubro de 2017, no setor de protocolo do Campus Monteiro. 
7.3 O resultado final será divulgado até o dia 10 de outubro de 2017.   
 
 

Monteiro, ________ de ______________de 2017 
 

_________________________________________ 
Glaucydete Coutinho Neves Rafael 

  Diretora Geral Substituta
    Campus Monteiro
Portaria 274/2017 - DG

20 setembro



                                                                                             

 
 
 

ANEXO I 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE 

 

 
Curso de Orientação e Mobilidade 

 

1) Os sentidos: 
Visão, audição, olfato, paladar, tato. 

2) Psicomotricidade (conceito). 
3) Conceito de Orientação e Mobilidade (OM). 
4) Utilização do guia vidente: 

Posição básica, troca de lado, passagens estreitas. Aceitando, 
recusando ou aguardando ajuda. Subir e descer escadas, passagem por 
portas, sentar-se em auditório ou assentos perfilados. 

5) Autoproteções: 
Proteção inferior, proteção superior, rastreamento com a mão, 
enquadramento e tomada de direção, localização de objetos, técnica 
para o cumprimento, familiarização. 

6) Bengala longa: 
Vivência pré-bengala, conhecimento e manipulação da bengala, colações 
da bengala longa, varredura, andamento com o guia. 

7) Portas: 
Subir e descer escadas, técnica de deslize 

8) Piso tátil – princípios gerais: 
Características (cor, tamanho, formato), pisos direcionados e pisos 
de alerta (podotatil) 

    
 



                                                                                             

 
ANEXO II 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO nº _________  

 
 

Nome: 

Local de Trabalho: RG: 

Profissão:  

Telefone: Cidade: 

E-mail:  

Tem necessidades especiais (  ) Sim (  ) Não Qual?__________ 

Estuda?   (    )SIM    (    ) NÃO Onde? 

Data e horário da inscrição (deve ser preenchido no setor de protocolo): 

 
 
 

Monteiro, _____ de _______________de 2017 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 

............................................................................................................................................ 
 

COMPROVANTE - FICHA DE INSCRIÇÃO nº _____  
 
 

 Nome: _____________________________________________________  
 
 

Monteiro, ___ de ______de 2017.  
 
 

____________________________________  
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