
Entrevista

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO 
CEGO - ACIC

1 - O QUE É A ACIC?
Somos uma instituição privada,  sem fins lucrativos,  com atuação nas áreas
sócio-política e educacional de habilitação, reabilitação e profissionalização das
pessoas portadoras de deficiência visual. Nossa meta é a inclusão social e a
melhoria da qualidade de vida dos deficientes visuais.

Sendo uma instituição de cegos e para cegos,  é presidida por uma pessoa
portadora  de  deficiência  visual,  fato  garantido  em  seu  estatuto.  Com
atendimento gratuito e aberto a todos os interessados, se mantém através de
auxílios eventuais, de convênios, doações e promoções comunitárias.

2 - QUANDO E COMO SURGIU A ACIC?
A ACIC foi fundada por um grupo de pessoas cegas, em 18 de junho de 1977.
Desde então foi  procurada por  cegos  de todo o  estado de Santa  Catarina.
Quase  dez  anos  depois,  em  1986,  criamos  o  Centro  de  Reabilitação,
Profissionalização e Convivência – CRPC. Assim, alavancamos e centralizamos
os cursos profissionalizantes e de reabilitação num mesmo espaço.
Hoje,  atendemos  a  mais  de  100  pessoas  por  ano,  em  prédio  próprio  e
adequado às necessidades do deficiente visual, contando com 40 funcionários
entre professores, técnicos e bolsistas. 

3 - QUAIS SÃO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS?
Atendemos pessoas cegas de todo o Brasil, através de cursos de Alfabetização
e Simbologia Braille; Educação Física; Iniciação à Informática; treinamento nas
técnicas  de  sorobã;  atendimento  em  Psicomotricidade;  Musicoterapia;
Atividades  da  Vida  Diária  –  AVD;  Orientação  e  Mobilidade  –  OM.  Fazemos
encaminhamento  para  escolas  regulares  e  para  o  mercado  de  trabalho;
atendimento em Serviço Social e Psicologia. É pretensão da ACIC criar o Centro
Educacional para atender crianças em idade pré-escolar e escolar.

4 - QUAL É A ESTRUTURA FÍSICA ATUAL?
A ACIC passou para o endereço atual  em 1992, sendo o prédio inaugurado
apenas em 1997. Após várias  benfeitorias  temos:  terreno de 300.000 m² e
projeto  arquitetônico  de  6.000  m²  de  área  construída,  dos  quais  já  foram
concretizados  2.000  m²,  dividido  em:  10  salas  de  aula;  biblioteca;  sala  de
reuniões; sala de estudos; sala de apoio tecnológico; gabinetes da presidência,
diretoria  e  secretaria;  refeitório;  salão  de  festas;  salas  do  serviço  social  e
atendimento psicológico;  consultório  odontológico;  alojamento;  lanchonete e
padaria.
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