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Resumo da Proposta: 
 
Este programa parte de uma demanda real para o atendimento à comunidade 
por meio da estruturação da prática do esporte paralímpico no espaço da 
UFPB; e pela aplicação da Tecnologia Assistiva, que envolve a medicina, 
fisioterapia, terapia ocupacional na prescrição e aquisição de equipamentos 
que irão promover a função dos indivíduos com algum tipo de deficiência ou 
incapacidade, no esporte adaptado e para facilitar o seu processo de inclusão 
em diversos aspectos, considerando desde a independência nas atividades de 
vida diária, no autocuidado, até o alto rendimento na prática do esporte 
paralimpico na educação física; incluindo ações que promovam o acesso 
dessas pessoas à universidade por meio da arquitetura com a elaboração de 
projetos que favoreçam a adequação das instalações físicas, conforme garante 
a legislação que hoje exige acessibilidade em órgãos públicos. O objetivo do 
programa é integrar essas ações interdisciplinares para facilitar o processo de 
inclusão das pessoas com deficiência na sociedade através da aplicação de 
tecnologias assistivas e prática do esporte adaptado. Este programa promove a 
interface das ações de ensino, pesquisa e extensão, pois está vinculado aos 
conteúdos da graduação dos cursos de medicina, fisioterapia, terapia 
ocupacional, educação física e arquitetura; e às ações de pesquisa do Núcleo 
Integrado de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento de Tecnologias 
Assistivas - Núcleo Assista da UFPB, recentemente criado através do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como parte das ações do Plano 
Viver sem Limites, que possui parceria estabelecida com os departamentos de 
engenharia de produção e ciências da computação. 
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