#PraCegoVer Descrição do Logo:
Representação em azul de duas flores de íris. Uma flor está com as pétalas abertas e a outra
ainda está em forma de botão. Do caule da flor saem duas folhas longas além de
ramificações de linhas formando conexões em rede. As linhas conectam círculos azuis. Em
alguns dos círculos estão apresentados os seguintes símbolos de acessibilidade: símbolo de
Sistemas de Audição Assistida, Closed Caption (legenda oculta), Braile, Intérprete de LIBRAS,
deficiência visual e deficiência física. Na base do caule da flor está escrito Rede Iris.

O quê:
A Rede Iris pretende criar uma página dentro do site “Agenda Arte e Cultura”1. Neste
espaço, serão divulgados eventos que acontecem na UFBA e que disponibilizam recursos de
acessibilidade. O foco será na acessibilidade física/arquitetônica e comunicacional, como:
presença de Intérprete de LIBRAS, audiodescrição, legenda descritiva, braile, conteúdo tátil
e outros suportes de acessibilidade.
Nesta página também haverá uma sessão com reportagens que discutam a questão da
acessibilidade dentro e fora da Universidade, além de mostrar as estruturas existentes na
UFBA como o NAPE (Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais
Especiais), a ACCS Acessibilidade em Trânsitos Poéticos, o grupo de pesquisa em
Audiodescrição (Tramad), Diversilibras.
A página possuirá os recursos de acessibilidade digital.

Para quem:
A Rede Iris é destinada às pessoas com deficiência, estudantes, professores, servidores e
outras pessoas pertencentes à comunidade UFBA. O conteúdo também é destinado à
sociedade em geral que tenha interesse no tema da acessibilidade ou dos eventos que
acontecem na UFBA.
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https://www.agendartecultura.com.br/

Como
Serão necessários colaboradores para as seguintes funções: Assistente de Produção,
Redação (3 pessoas), Curadoria de conteúdo, Webdesign e Programação, Interpretação de
Libras, Audiodescrição, Legendagem, Consultoria e Testes de acessibilidade e usabilidade
(por pessoas com deficiência), Filmagem e Edição.
A captação dos recursos humanos será feita através de uma Campanha de Financiamento
Colaborativo na plataforma digital da Rede Logos2 entre 03 de junho e 05 de julho de 2019.

Onde
A Rede Iris será inicialmente um projeto piloto hospedado no site da Agenda Arte e Cultura.

Quando
A página da Rede Iris será lançada no site da Agenda Arte e Cultura no dia 21 de setembro
de 2019, quando é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência,
instituído pela LEI Nº 11.133, de 14 de julho de 2005. Esta data, que coincide com o Dia da
Árvore e o início da Primavera, representa o nascimento das reivindicações de cidadania,
inclusão e participação plena na sociedade.
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https://www.redelogos.com.br/

Por quê
Em 6 de julho de 2015 foi decretada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) no 13.146/2015. Esta lei é “destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Apesar
desta lei obrigar os espaços a serem acessíveis para todas as pessoas, vemos, na prática, que
ainda falta muito para que a acessibilidade para pessoas com deficiência seja de fato uma
realidade.
Pensando no princípio de autonomia das pessoas com deficiência, é necessário que a
acessibilidade esteja presente desde o acesso à informação sobre dispositivos e tecnologias
assistivas disponibilizados nos espaços e eventos. Não basta criar eventos com
acessibilidade arquitetônica e comunicacional se esta informação não chega ao público alvo.
A Rede Iris será um meio para a divulgação destas informações.
A ideia é também de criar um conteúdo sobre acessibilidade dentro da universidade junto
com as pessoas da universidade, professores, alunos, técnicos e outras pessoas da
comunidade, com e sem deficiência.
É esperado que a criação da página da Rede Iris proporcione uma visibilidade maior para a
importância/urgência de tratar a acessibilidade e, assim, ir quebrando as barreiras.
"A inclusão e acessibilidade só se dá com o encontro com o outro." Eduardo Oliveira,
Professor da Escola de Dança da UFBA e da ACCS Acessibilidade em Trânsitos Poéticos
(03/05/2019 na sessão Cine Acessível).

Cronograma
MESES
DURAÇÃO
(em
semanas)

Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov

Dez

PRÉ PRODUÇÃO
06 semanas
04 semanas
02 semanas
04 semanas
02 semanas

02 semanas

Financiamento Colaborativo - Rede Logos (03/06 - 3 Jun 5 Jul
05/07)
Definições administrativas - composição de equipe
05 Jul
de trabalho (julho)
Criação e alimentação redes sociais (Instagram e
15 Jul
Facebook) - julho
Construção da Página Rede Iris Acessível - agosto
05 Aug
Repertoriar ações ligadas à Acessibilidade na UFBA
- agosto
05 Aug
PRODUÇÃO

02 semanas

Curadoria reportagens Agenda Arte e Cultura já
existentes
Fazer contato e criar parceria para recepção de
material com as ações já existentes na UFBA
Gravação, edição montagem vídeo de apresentação
da Página com acessibilidade
Produção conteúdo para lançamento

01 semana

Lançamento página Rede Iris (21 setembro)

21 Sep

02 semanas

Campanha divulgação da Página Rede Iris na UFBA

21 Sep 06 Oct

11 semanas

Reportagens sobre acessibilidade na UFBA e geral
(1 por semana)
Divulgação dos eventos com recursos de
acessibilidade que acontecem na UFBA (divulgação
ao receber informações)
PÓS-PRODUÇÃO

04 semanas
02 semanas

11 semanas

05 Aug
5 Aug

1 Sep
2 Sep
9 Sep

21 Sep

08 Dec

21 Sep

08 Dec

02 semanas

Agradecimentos a parceiros e colaboradores

09 Dec

02 semanas

Emissão de certificados, recompensas

09 Dec

04 semanas

Levantamento e análise de dados de acesso e
elaboração relatórios
Encerramento do projeto/ reunião avaliação (final
2019 ou começo de 2020)

01 semana

09 Dec
16 Dec

Orçamento
ORÇAMENTO REDE IRIS
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE UNIDADE

OCORRÊNCIA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COLABORADORES
Produtor (Jurema)
20h/semana

1 mês

6

400.00

2,400.00

Assistente Produção
10h/semana

1 mês

5

200.00

1,000.00

Redação conteúdo

3 serviço

4

100.00

1,200.00

Programador (criação
página com
acessibilidade)

1 serviço

1

400.00

400.00

Webdesign

1 serviço

1

400.00

400.00

Consultoria e teste de
usabilidade

2 serviço

1

200.00

400.00

Edição e curadoria de
conteúdo 10h/semana

1 mês

4

200.00

800.00

Video (filmagem,
edição, montagem)

1

1

200.00

200.00

Audiodescrição

1

1

100.00

100.00

1

100.00

100.00

1

70.00

70.00

1

400.00

400.00

Intérprete de LIBRAS
Legendagem descritiva
Assessoria de imprensa
TOTAL DO PROJETO

vídeo de 3
minutos

vídeo de 3
minutos
vídeo de 3
1
minutos
vídeo de 3
1
minutos
1 serviço

7,470.00

Descrição – É a descrição do item de despesa; Quantidade – É a quantidade de unidades que utilizaremos no item de
despesa; Unidade – É a unidade de medida do item de despesa (em hora, dia, mês, semana, cachê, km, serviço, verba
etc.); Ocorrência – É a quantidade de vezes que iremos precisar deste mesmo item de despesa; Valor unitário – É preço
unitário do item de despesa; Valor total - É o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo
número de ocorrências. Valor da permuta em Logos.

Colabore, participe, compartilhe!
https://www.redelogos.com.br/projeto/rede-iris/

Contatos
Jurema Cruz Alves - Produtora
jurema.cruzalves@gmail.com
@rede_iris
+55 71 98858-5647
Campanha de Financiamento Colaborativo:
https://www.redelogos.com.br/projeto/rede-iris/

