AGENDA

190 ANOS DO NASCIMENTO DE LOUIS BRAILLE
19 a 29 de julho de 1999 no IBC (Rio de Janeiro/RJ
A União Brasileira de Cegos (UBC) promove o evento comemorativo da data, oferecendo
exposições abertas ao público e cursos de capacitação na área da deficiência visual,
tendo como tema central o Sistema Braille.
Informações:
Telefax: (21) 569-1167
Therezinha Espírito Santo
ethel@rionet.com.br

IV ENCONTRO BRASILEIRO DE USUÁRIOS DE DOSVOX
30 e 31 de julho de 1999 no IBC (Rio de Janeiro/RJ
A ABEDEV, a UFRJ e o IBC promovem mais um encontro para divulgação das inovações
na área do DOSVOX e intercâmbio de experiências.
Informações:
Ethel Rosenfeld
ethel@rionet.com.br

III ENCONTRO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
III CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE ESTIMULAÇÃO
25 a 28 de agosto de 1999 em Buenos Aires, Argentina
Encontros com a presença de educadores, médicos, psicólogos, psicopedagogos, mães
e pais com um único propósito: promover a Saúde e a Educação na Diversidade.
O programa científico será desenvolvido em conferências, cursos internacionais (préencontro), mesas redondas e comunicações livres.
Operadora oficial:
Keela Wee
Tel.: (11) 3159-2959
Fax: (11) 3159-4720
delivery@keelawee.com.br

1º CONGRESSO EMPRESARIADO, TRABALHO E DEFICIÊNCIA NA
ERA DA GLOBALIZAÇÃO
7 a 9 de outubro de 1999 no Hotel Glória (Rio de Janeiro/RJ)
Objetiva conscientizar os diferentes segmentos sociais comprometidos com a questão do
trabalho, quanto à força laborativa da pessoa portadora de deficiência, visando a abertura
de postos de trabalho e, com isso, promovendo a valorização deste capital humano e o
pleno exercício de sua cidadania.
Informações e inscrições:
C&M Congresses and Meetings
Rua Marques, 3/101 – Humaitá
22240-260 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 286-5924/266-4942
cm@cxpostal.com.br
www.serpro.gov.br/etdef

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS
14 A 18 de novembro de 1999 em Guarapari/ES
Tendo como tema central “III Milênio: Abertura de Novos Caminhos”, o evento propõe o
redimensionamento do atendimento socioeducacional do deficiente visual no Brasil, face
aos avanços tecnológico, científico, social e cultural do mundo.
O programa técnico-científico prevê temas livres, oficinas e pôsteres. Os prazos finais
para o encaminhamento dos trabalhos serão nos dias 31 de julho (temas livres), 31 de
agosto (oficinas) e 30 de outubro (pôsteres).
Informações:
ABEDEV
Rua Rui Barbosa, 1961/14 bl. B
Tel.: (67) 782-1581
abedev@starbox.com.br
members.xoom.com/abedev
UNICEP
Rua Rosa s/nº – Jardim Colorado
Vilha Velha/ES
Tel.: (27) 229-8743
Fax: (27) 324-1844

