
AGENDA

Cursos previstos para capacitação de recursos 
humanos na área da deficiência da visão

FAIBC/IBC – 2001

Março, abril, maio e junho  
– turmas distintas

Técnicas de leitura e escrita no Sistema Braille

Julho

Musicografia Braille*

Orientação e Mobilidade* 

Atividades da Vida Diária*

Educação física e procedimentos desportivos para DVs*

Defi ciência múltipla*

A arte na educação de DV*

Estimulação precoce para defi cientes visuais*

A visão subnormal num enfoque pedagógico*

Educação infantil da criança com necessidades especiais na área da visão*

Psicomotricidade*

Alfabetização do educando com necessidades especiais na área da visão*

Agosto

Especialização de professores na área da defi ciência da visão*

Metodologia e técnicas de cálculo no sorobã

Observações:
Os cursos assinalados terão ônus de taxa a ser paga em favor da Fundação de Apoio ao 
Ensino, à Pesquisa e à Extensão do Instituto Benjamin Constant, no valor de R$80,00 
(oitenta reais) a ser depositado na Caixa Econômica Federal, agência 0226, conta-corrente 
776057-8, Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Enviar cópia do recibo de depósito com solicitação
de inscrição pelo fax (21) 543-1174.

INFORMAÇÕES:      

IBC/DCRH 
Tel.: 21 543-1119 ramal 142
dte@ibcnet.org.br
www.ibcnet.org.br

O IBC, em conjunto com a FAIBC, atende a pedidos de realização de cursos em todo o Brasil.  Contatos pelo 
telefone (21) 543-1174, Prof. Lucindo.

Simpósio sobre deficiência visual Laramara 10 
anos – Refletindo o Mundo
Dias 26, 27 e 28 de setembro de 2001 em São Paulo

A Laramara – Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual  –
estará  completando  10  anos  em  2001  e  queremos  que  vocês

http://www.ibcnet.org.br/


profissionais,  estudantes  e  interessados  na  área  comemorem  conosco
nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2001 em São Paulo, SP.

INFORMAÇÕES:

LARAMARA
Associação Brasileira de 
Assistência ao Deficiente Visual
Rua Conselheiro Brotero, 338 – Barra Funda
São Paulo, SP – Cep 01154-000
Tel.: (11) 3660-6400
Fax: (11) 3662-0551
e-mail:laramara@laramara.org.br, aos cuidados de Robert Mortimer


