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SUMÁRIO EXECUTIVO

A Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos – Andef, nos seus 41 anos de

história,  pauta  suas  ações  no  propósito de  contribuir  para  a  construção  de  uma

sociedade  que  efetive  os  direitos  das  pessoas  com  deficiência,  oportunizando

experiências exemplares de inclusão.

E, no exercício desse propósito,  projetos como o

Inclusão Inversa são pensados, propostos, elaborados e

realizados,  caminhando  para  além  da  sua  missão  ao

integrar  a  comunidade em seus  espaços  e atividades,

promovendo  a  conscientização,  favorecendo  o

fortalecimento  dos  laços  familiares,  o  convívio  e

compartilhamento de experiências entre pessoas com e

sem  deficiência  e  o  estreitamento  dos  vínculos

comunitários. 

Atividade de Basquete – Projeto Inclusão Inversa – Andef
integrando alunos com e sem deficiência física.
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(21) 3262-0050 / 98849-5142

www.andef.org.br
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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório objetiva o registro, a publicidade e a avaliação trimestral

das atividades realizadas no projeto Inclusão Inversa,  compreendendo os meses de

junho, julho e agosto de 2022.

Regido pelo Termo de Fomento SMASES nº 001/2022 de 03 de junho de 2022,

pactuado entre a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - Andef e a Secretaria

Municipal  de Assistência Social  e Economia Solidária de Niterói,  o projeto  Inclusão

Inversa é  financiado pela  Emenda Parlamentar  nº  201927870001,  Programação  nº

33033022020190001 do Ministério da Cidadania.

Desenvolvido através de diferentes modalidades de dança e esporte, o projeto

Inclusão Inversa é  realizado nas instalações da  Andef – situada à Rodovia Pref. João

Sampaio, nº 4830 – Rio do Ouro – Niterói-RJ. 
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O PROJETO

O  projeto  Inclusão  Inversa tem  por  objetivo a  inclusão  de  crianças,

adolescentes  e  adultos,  com  e  sem  deficiência,  em  um  ambiente  diversificado,

buscando conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre a temática das pessoas com

deficiência, promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e elevar

o nível de qualidade de vida dos beneficiários através da promoção da consciência de

cidadania.

Através de atividades esportivas e artísticas, especificamente das modalidades

de ginástica funcional / dança mix, basquete, ballet, jazz e dança urbana, o projeto se

estabelece  na  ideia  de  inclusão  inversa,  ou  seja,  a  integração  das  pessoas  sem

deficiência  às  atividades e  espaços  desenvolvidos  para  as  pessoas  com deficiência,

favorecendo  a  vivência  e  o  compartilhamento  de  experiências  comuns  de

aprendizagem, com a valorização da diversidade como elemento construtor de uma

sociedade democrática, com valores transformadores e igualitários.

Dinâmica de basquete em cadeira de rodas com pessoas sem e com deficiência
Projeto Inclusão Inversa – Andef
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METAS GLOBAIS

Conscientização e  sensibilização da sociedade  sobre a temática das  pessoas

com deficiência.

Promoção  e  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e  comunitários  dos

beneficiários.

Elevação  do  nível  de  qualidade  de  vida  através  do  fortalecimento  da

autoestima e da promoção da consciência de cidadania.

CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

SITUAÇÃO

UNID QTD INÍCIO TÉRMINO

1
1.1

Seleção RH – Contratação de 
funcionários para execução

Profissionais 6 07/2022 07/2022 REALIZADO

1.2 Seleção dos beneficiários Usuários - 07/2022 07/2022 REALIZADO

2 2.1
Implementar turmas das atividades 
de dança e esportivas para os 
usuários

Turmas 15 08/2022 08/2022 REALIZADO

3

3.1
Atender as crianças, adolescentes, 
jovens, adultos com e sem 
deficiência

Usuários 260 08/2022 08/2023
EM

REALIZAÇÃO

3.2
Realização da primeira palestra e do 
evento comemorativo – Dia dos Pais

Usuários 300 08/2022 08/2022 REALIZADO

3.2 Realização da segunda palestra Usuários 300 08/2023 08/2023 À REALIZAR

4

4.1
Evento comemorativo – Dia das 
Crianças

Usuários 260 10/2022 10/2022 À REALIZAR

4.2 Evento comemorativo – Natal Usuários 300 12/2022 12/2022 À REALIZAR

4.3
Evento comemorativo – Dia das 
Mães

Usuários 300 05/2023 05/2023 À REALIZAR

Conforme se observa, as etapas estabelecidas no Cronograma de Execução

vêm sendo realizadas dentro da programação estipulada:

6



CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

FASE 1.1
Seleção RH - 
Contratação de funcionários para execução:

Todos  os  profissionais  envolvidos,  contratados  pelo  projeto  e,  também,  os
disponibilizados  em  contrapartida  pela  Andef,  foram  selecionados,  contratados  ou
disponibilizados no período estipulado – durante o mês de julho/2022.

As contratações foram realizadas após processo seletivo aberto e conduzido
pela equipe de Recursos Humanos da Andef, realizado em etapas:

Anúncio das vagas em sites de emprego (LinkdIn, InfoJobs e Catho), bem como
nas  páginas  da  Andef nas  redes  sociais  (facebook  e  Instagram)  e  no  site  -
www.andef.org.br;

Avaliação das candidaturas / currículos;

Entrevistas individuais;

Seleção dos candidatos;

Contratações.

Profissionais contratados para projeto Inclusão Inversa:

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO

Hugo Tinoco Ribeiro Prof. De Educação Física Superior Completo

Breno Martins de Carvalho Paiva Estagiário de Fisioterapia Superior Incompleto

Isaac Raposo da Silva Estagiário de Fisioterapia Superior Incompleto

Gabriel Carlos Henrique N. C. Teixeira Prof. de Dança Ensino Superior Completo

Wellington do Espírito Santos Instrutor de Dança Ensino Médio Incompleto

Gabrielle Hespanhol Vieira Instrutor de Dança Ensino Médio Completo

Profissionais da Andef destacados para atuação direta no projeto:

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO

Carolina Rosa Alves Assistente Social Superior Completo

Maycon Marcos Ferreira de Souza Nunes Fisioterapeuta Superior Completo
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Além  dos  recursos  humanos  acima  destacados  para  atuação  no  projeto,  a

Andef  também  disponibiliza  outro  número  de  profissionais  em  atuação  direta  e

indireta para a garantia da excelência na execução do projeto,  assim como da sua

fiscalização,  gestão,  documentação,  análise,  prestação  de  contas,  coordenação,  e

outras atuações necessárias.

• Anúncios das vagas para o projeto:
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CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

FASE 1.2
Seleção dos Beneficiários: 

O  Cronograma,  em  seu  item  3.1,

destaca  o  objetivo  de  atendimento

de  260  (duzentos  e  sessenta)

beneficiários  no  decorrer  dos  12

(doze)  meses  de  sua  execução.

Contudo,  já  na  primeira  seleção,

realizada  no  decorrer  do  mês  de

julho, o projeto já alcançou o número

de  265  beneficiários,  que  perfazem

um total  de 292 inscrições – os beneficiários podem se inscrever em mais de uma

atividade. 

Desses 265 beneficiários, 76 são crianças, 55 adolescentes, 102 adultos e 32

idosos. 194 são moradores do município de São Gonçalo, 70 de Niterói e 1 de Maricá.

Do total, 21 são pessoas com deficiência e 244 sem deficiência.

Os  dados  aqui  apresentados  foram  apurados  em  31/08/2022.  A  relação

completa dos beneficiários inscritos compõe o Anexo I do presente relatório.
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CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

FASE 2.1
Implementar turmas das atividades de dança e esportivas para os usuários: 

As atividades estão divididas em turmas, assim distribuídas:

MODALIDADE DIAS DA SEMANA TURMAS / HORÁRIOS

Ballet Terça e Quinta 8h e 14h.

Jazz Terça e Quinta 9h e 15h.

Urbana Terça e Quinta 10h e 16h.

Funcional/Mix
Segunda e Quarta 7h, 8h, 14h e 15h.           

Terça e Quinta 8h, 9h, 14h e 15h.

Basquete
Segunda e Quarta 9h e 16h.             

Terça e Quinta 10h e 16h.

Além das 15 turmas inicialmente propostas como meta, dada a grande procura pelo

projeto, foram adicionadas mais 3 turmas/horários de atividades, somando hoje um total de

18  turmas  ativas:  2  de  ballet;  2  de  jazz;  2  de  urbana;  8  de  funcional/dança  mix;  e  4  de

basquete.

FASE 3.1
Atender crianças, adolescentes e adultos, com e sem deficiência: 

Hoje  são  265  beneficiários  inscritos  e  ativos,  que  somam  um  total  292

inscrições (os beneficiários podem se inscrever em mais de uma modalidade), todos

devidamente matriculados e em atividade. 

Conforme já registrado, as atividades se iniciaram dentro do prazo estipulado

no cronograma e vêm sendo realizadas dentro do programado.
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INSCRIÇÕES:

TIPO QUANTIDADE

BENEFICIÁRIOS INSCRITOS 265

INSCRIÇÕES TOTAIS* 292

          (*) cada beneficiário pode se inscrever em mais de uma modalidade.

INSCRIÇÕES POR MODALIDADE:

TIPO QUANTIDADE

BALLET 41

JAZZ 36

DANÇA URBANA 22

FUNCIONAL / DANÇA MIX 131

BASQUETE 62
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CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA

FASE 3.2
Realização da primeira palestra e do evento comemorativo do dia dos pais: 

Com  o  objetivo  de  oportunizar  a

convivência,  o  fortalecimento  os  vínculos

familiares,  comunitários  e  a  promoção  da

consciência de cidadania, foi realizado o primeiro

evento  programado  para  o  projeto,  em

30/08/2022,  para  comemorar  o  dia  dos  pais  e

oferecer  uma  palestra  com  a  temática  da

inclusão,  recebendo  na  sede  da  Andef  os

beneficiários, seus familiares e amigos.

O ex-paratleta e atual presidente da Andef,

Washington Luiz Correia Mendes da Silva, realizou palestra sobre o impacto do esporte

na vida das pessoas com deficiência e a importância da integração dessa e de outras

atividades com as  pessoas  sem deficiência,  no exercício da cidadania,  criando uma

ligação com o projeto que tem como objetivo fundamental promover a inclusão em via

de  mão  dupla.  A  partir  de  uma  abordagem  pessoal,  o  palestrante  conduziu  os

presentes através da sua jornada de superação na vida e nos esportes, fatores que o

levaram à  luta  pelos  direitos  das  pessoas  com  deficiência  e  por  uma  sociedade

inclusiva.
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O grupo de dança inclusiva Corpo em Movimento,  que conta com bailarinos

com e sem deficiência, contribuiu com o evento trazendo dois  números de dança,

proporcionando uma bela experiência de inclusão através da arte. O grupo Corpo em

Movimento foi fundado há 23 anos na Andef, tendo se apresentado em eventos como

os Jogos Paralímpicos de Sydney 2000, Parapan-americanos Rio 2007, Paralímpicos de

Londres 2021, Rock in Rio 2017, dentre outros.

Na sequência, o educador físico do projeto, Prof. Hugo Tinoco Ribeiro, realizou

uma  dinâmica  esportiva  com  os  presentes,  integrando  participantes  com  e  sem

deficiência. Os participantes, em dupla,  seguiram um percurso em cadeiras de rodas

próprias para o basquete, carregando,  cada um, uma bola de basquete que, ao final,

tinha por objetivo ser arremessada por um arco. A atividade foi muitíssimo bem-aceita

e teve participação de praticamente todos os presentes, com ou sem deficiência. Foi

uma importante experiência de integração.
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Ao  final  do  evento,  a  Andef  ofereceu  um  bolo  com  refrigerante  aos

participantes, em um momento de união e confraternização.

CONCLUSÃO

Em síntese, o cronograma vem sendo rigorosamente cumprido, com todas as

etapas e metas alcançadas e o projeto, recém-iniciado, vem atingindo seu objetivo em

promover a inclusão, bem como em favorecer o fortalecimento dos laços familiares e

da comunidade. 
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RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social  da Andef  atua junto ao  projeto Inclusão Inversa tendo por

objetivo  reconhecer  determinantes  estruturais  e  dificuldades  inerentes  a  questão

social,  buscando a  inclusão das  pessoas  com deficiência,  prestando atendimento e

fornecendo  esclarecimentos  sobre  direitos,  visando  o  resgate  da  cidadania  para

usuários e suas famílias, além de dar suporte aos profissionais dos diversos setores em

um trabalho multidisciplinar.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço Social, podemos citar

a triagem, a  avaliação social  e  o  acompanhamento destes usuários e sua rede,  de

maneira a promover orientações, encaminhando-os, quando necessário, aos diversos

equipamentos sociais da rede pública.

São  atendidas  todas  as  pessoas,  com  ou  sem  deficiências,  que  solicitem

informações  sobre  os  serviços  sociais.  As  demandas  expostas  são  analisadas,

respondidas  e  encaminhadas,  buscando  sempre  empoderar  os  usuários  com

conhecimento e informações. A acolhida, a escuta qualificada, o apoio e o cuidado

profissional do Serviço Social são ferramentas de suma importância no processo de

garantia de direitos.

Especificamente em relação ao projeto Inclusão Inversa, cujas atividades recém

iniciaram, o setor encontra-se em fase de triagem dos perfis em vulnerabilidade social,

para que, mediante identificação, possa realizar proativamente uma abordagem para

aplicação da avaliação social, visando conhecer e acompanhar usuários e famílias em

conjunto com a equipe multidisciplinar da Andef. Grupos minoritários e vulneráveis

como  pessoas  com  deficiência,  doenças  incapacitantes  e  crônicas,  crianças,

adolescentes,  idosos,  além  de  pessoas  consideradas  em  risco  socioeconômico,

receberão  atendimento  especializado,  objetivando  a  identificação  de  demandas  e

inclusão  em  políticas  públicas  de  proteção  social,  o  acesso  a  direitos,  benefícios,

proporcionando  condições  favoráveis  para  sua  participação  plena  e  efetiva  na

sociedade.
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PERFIL DOS ALUNOS MATRICULADOS*

Total de matriculados 265 100%

Total de PCDs 21 7,92%

Crianças 76 28,67%

Adolescentes 55 20,75%

Adultos 102 38,49%

Idosos 32 12,07%

(*)  Dados  apurados  em  31/08/2022,  desconsiderando  matrículas  cancelas  e
desistências.

ATIVIDADES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reuniões Multidisciplinares 13

Triagem social de matriculados 50

Atendimentos 1

EDUCAÇÃO FÍSICA
BASQUETE E GINÁSTICA FUNCIONAL/DANÇA MIX 

Inicialmente foi  realizada uma avaliação geral  dos inscritos nas  modalidades

visando  a  identificação  das  necessidades  e  dos  objetivos  de  cada  participante  do

projeto.  Neste  momento  inicial,  temas  como  o  respeito  ao  local  das  práticas  das

atividades, aos profissionais e a estrutura, e respeito entre os próprios usuários, fora m

abordados para  que  seja  realizado um trabalho adequado e  saudável,  sempre em

busca da excelência.

Além das atividades em si, o fator social direcionado a inclusão e objetivamente

a prática de atividade física como uma forma excepcional para reabilitação física e/ou

intelectual é olhar norteador do trabalho do professor durante as atividades. 

Desta forma, as atividades foram iniciadas e vêm sendo executadas com êxito,

dentro  da  premissa  partida  e  coletada  lá  no  primeiro  contato  da  “anamnese”,

trabalhando com foco na necessidade coletiva e individual dos praticantes e visando

melhorar/reestabelecer a qualidade de vida dos mesmos. 
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As  aulas  são  modificadas  de  acordo  com  o  avanço  e  sucesso  em  realizar

determinado exercício, a fim de modelar e melhorar a parte física individual e coletiva.,

e acontecem de segunda a quinta-feira de toda semana, nos turnos da manhã e tarde,

com alunos com e sem deficiência de diferentes idades. 

Por  fim,  avaliamos  o  período como muito  positivo,  a  partir  do retorno dos

participantes,  onde  tivemos  alunos  com  melhoras  significativas  no  âmbito  da

comunicação social, da realização das atividades e no quesito reabilitação. 

17



RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES

DANÇA
BALLET, JAZZ e DANÇA URBANA

Com  o  objetivo  de  promover  a  integração

social  de  pessoas  com  e  sem  deficiência

através da dança, nas modalidades de ballet,

jazz  e  dança  urbana,  abarcamos  como

ganhos  secundários,  mas  não  menos

importantes, a melhora na qualidade de vida

de  uma  maneira  geral,  do  bem-estar,  além  do  conhecimento  técnico  de  cada

modalidade.

Musicalidade, integração entres pessoas com e sem deficiência, coordenação

motora, controle de cadeira de rodas, técnicas de ballet, de jazz, de danças urbanas,

metodologias  de  aprendizado  e  desenvolvimento,  alongamento,  flexibilidade,

expressão corporal e expressão facial são elementos de trabalho constante nas aulas e

atividades e contribuem para o alcance dos objetivos propostos.

18



RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES

FISIOTERAPIA

A  atuação  da  fisioterapia  no  processo  de  reabilitação  de  pessoas  com

deficiência tem o objetivo de desenvolver suas potencialidades, a fim de proporcionar

uma  melhora  do  bem-estar  físico,  psíquico  e  social.  Especificamente  no  projeto

Inclusão Inversa, a fisioterapia atua com o objetivo de trabalhar as necessidades de

cada usuário que necessita de reabilitação fisioterapêutica, como também promove

avaliações  a  partir  de  indicação  dos  profissionais  atuantes.  O  caminho  inverso

igualmente ocorre, quando se identifica pacientes da reabilitação que possam também

se beneficiar da prática das atividades realizadas pelo projeto.
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