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Objetivos
Geral:
Sistematizar práticas lúdico-esportivas, desportivas e laborais através do
desenvolvimento dos sub-projetos, voltados às Pessoas com Deficiência e suas famílias,
visando aprendizagens sociais significativas, interativas, inclusivas, comunicativas,
construtivas, científicas, no âmbito do esporte, do lazer e da cultura, através de aulas,
oficinas, festivais, e campeonatos, por meio de experiências, vivências, estudos,
pesquisas, que deverão ser difundidas e socializadas.
Específicos:
• Fortalecer o processo ensino-aprendizagem de alunos de várias áreas da Universidade,
em especial, os alunos do Curso de Educação Física, proporcionando às Pessoas com
Deficiência e seus familiares, o acesso à prática esportiva, ao lazer e às oficinas de
capacitação, no intuito do favorecimento de geração de trabalho e renda, na
perspectiva do exercício da cidadania, contextualizando-as na cultura e realidade sóciopolítico-econômica da região.
•Oportunizar a formação e desenvolvimento do
homem enquanto portador de diferenças e necessidades, sua humanidade e cidadania,
tendo como princípios a participação, a cooperação e o regionalismo.
• Ampliar o
número de trabalhos científicos, incentivando dessa forma a pesquisa junto ao universo
das pessoas com necessidades especiais, o que por sua vez, deverá se reverter em
melhoria da qualidade de vida dessa comunidade.
•Possibilitar às pessoas com
Deficiência a melhoria da qualidade de vida e auto-estima, autoconhecimento e
autosuperação, condições indispensáveis a qualquer ser humano."
Resumo
Vivemos atualmente uma época de relevantes avanços e transformações no contexto
sócio-político-econômico, que conseqüentemente implementam desafios aos diversos
setores que a compõem. No âmbito social, as Pessoas com Deficiência (PDs) se mostram

como protagonistas de um desses desafios, sobretudo no que diz respeito às práticas
pedagógicas necessárias à superação dos seus próprios limites e ao exercício pleno da
cidadania. Nesta perspectiva, o PRO-NIDE – Projeto do Núcleo de Iniciação ao Desporto
Especial vem desenvolvendo, desde 1996, um conjunto de ações educativas, através de
práticas lúdico-recreativas, desportivas e laborais que integram diversas formas de
atendimento pessoal e social voltados às Pessoas com Necessidades Especiais e suas
famílias, com a finalidade de promover sua inclusão social, e desta forma, estruturar
sua identidade e cidadania. Este projeto, que envolve estudantes do Curso de Educação
Física, de outros cursos da UFPE e de outras Instituições de Ensino Superior, vem
promovendo a interdisciplinaridade, a interculturalidade e o desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão, socializando o conhecimento produzido na UFPE, com o
intuito de proporcionar a melhoria do processo ensino-aprendizagem e também da
qualidade de vida das PDs. Visa, portanto, aprendizagens sociais significativas:
comunicativas, construtivas, inclusivas, criativas, científicas. Atuando nos campos do
esporte, trabalho, lazer, arte e cultura, através de aulas, oficinas, competições,
festivais, comemorações, realizadas durante o ano letivo, desenvolve através destas
vivências as experiências, os estudos e as pesquisas a serem difundidas e socializadas.”.

