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ANEXO III - FOLHA DE ROSTO  

FORMULÁRIO PADRÃO PROJETO FUMCAD 2012 

 

1  IDENTIFICAÇÃO 

A NOME DO PROJETO: Inclusão social de crianças e jovens surdos: atendimento bilíngue  
                                      em saúde e educação. 

B EIXO DE ATUAÇÃO: Eixo II – SAÚDE   

 
 

2 INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE PROPONENTE DO PROJETO 
Nome: Fundação São Paulo 
CNPJ nº: 60.990.751/0001-24 
Registro no CMDCA nº: 0357/94                                                     Validade do Registro: 23/05/2013 
Endereço para correspondência: Derdic / PUC-SP -  
Rua Profª Drª Neyde Apparecida Sollitto 

Nº: 435 Comp.: Setor de 
Desenvolvimento Institucional 

Bairro: Vila Clementino Cidade: São Paulo Estado: SP CEP: 04022-040 
Telefone: (11) 5908-7995 / 5908-
8008 / cel.: (11) 9417-3509 

Fax: (11) 5908-8009 E-mail: tslapa@pucsp.br 

Endereço Internet: www.pucsp.br/derdic 
Endereço da Fundação São 
Paulo: Rua João Ramalho             

Nº: 182 Comp.: Assessoria de Desenvolvimento de Projetos 
Interinstitucionais– ADPI 

Bairro: Perdizes Cidade: São Paulo Estado: SP 
Nome Responsável pelo Projeto: Thaís de Souza Lapa (Analista de projetos) 
Telefone: (11) 5908-7995 / 5908-
8008 / cel.: (11) 9638-0056 

Fax: (11) 5908-8009 E-mail: tslapa@pucsp.br 

 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

A Local/Região de Atuação do Projeto: 
bairro(s) e distrito(s): As atividades serão desenvolvidas na Clínica de Audição Voz e Linguagem 
Prof. Dr. Mauro Spinelli da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Derdic/PUC-SP), cuja mantenedora é a Fundação São 
Paulo. A Clínica está situada à Rua Profª Drª Neyde Apparecida Sollitto, no bairro de Vila Clementino, 
distrito de Vila Mariana. Para medir a abrangência territorial das ações previstas neste projeto, é 
necessário atentar-se para a descrição completa do item 6 do Anexo IV. 

subprefeitura(s):    Subprefeitura de Vila Mariana 

B Objetivo geral: Colaborar, a partir do atendimento fonoaudiológico e clinicopedagógico, para a   
inclusão social e escolar de crianças com perda auditiva/surdez socioeconomicamente desfavorecidas 
por meio da promoção do desenvolvimento linguístico e do letramento, possibilitando a construção de sua 
identidade como pessoas com capacidade de aprendizagem e o reconhecimento de suas famílias sobre 
os seus potenciais e necessidades, mostrando que a deficiência é uma diferença e não uma 
incapacidade. Visa, também, oferecer suporte para a inclusão escolar, favorecer a sociabilização com 
acessibilidade e desenvolver a cidadania.   

C Sumário do projeto:   Baseado no bilinguismo como forma de terapêutica e de educação para 
surdos, priorizando a utilização da Língua de Sinais (Libras) para a aprendizagem de uma segunda 
língua, escrita ou oral, o projeto visa oferecer atendimento fonoaudiológico clínicopedagógico 125 
crianças e adolescentes com perda auditiva/surdez, entre 02 e 17 anos e 11 meses, moradores do 
município de São Paulo,  a ser realizado na Clínica da  Derdic / PUC-SP. Destes beneficiários diretos, 35 
serão atendidos pelo Serviço de Surdez e 90 pelo acolhimento interdisciplinar (fonoaudiologia, psicologia 
e assistência social) a pacientes e seus familiares em fila de espera. Os pacientes em fila de espera 
serão orientados e encaminhados aos serviços de atendimento às demandas que levantarem. As ações 
do projeto visam incidir sobre vulnerabilidades que afetam a população surda nos âmbitos da saúde e 
educação, a fim de favorecer sua  identidade com a comunidade surda/integração com a população 
ouvinte, promovendo sua inclusão social. O projeto será executado por uma equipe clínicopedagógica 
composta por fonoaudiólogas pedagoga, assistentes sociais, psicólogas, professora de Libras e 
profissionais de apoio direto às ações do projeto. 

D Nº de beneficiários (diretos) atendidos: 125 

E Custo total: R$ 249.750,00 

F Duração do projeto (nº meses): 12 

G Custo per capta/mês: R$ 185,00 

H Valor da contrapartida: R$ 27.750,00 

 

 


