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Escola de Contas fala sobre o ‘Projeto Incluir’ na TV Alerj

19/09/2013 - 19:58
Em entrevista à TV Alerj (canal 12 da NET), que vai ao ar nesta sexta-feira (20/9), às 22h, dois convidados – o analista de
Controle Externo do TCE-RJ, Charles Pinto Cavalheira, e a professora adjunta da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Sandra Cordeiro de Melo, destacam os objetivos do ‘Projeto Incluir',
desenvolvido pela Escola de Contas e Gestão (ECG). O programa aborda o pioneirismo da ECG, que é a primeira escola
na área de administração pública do País a iniciar um trabalho voltado a promover e estimular a inclusão cidadã nas
ações de capacitação nos 91 municípios jurisdicionados do Estado do Rio de Janeiro. Apresentado pelo jornalista Renato
Auar, o programa será reprisado no sábado (21/9), às 12h, e no domingo (22/9), às 21h.

"Quando fui trabalhar como assessora pedagógica na Escola de Contas, em 2010, fui com esse olhar, de inclusão através
do estímulo à participação cidadã", assinala a professora Sandra de Melo, doutora em Educação, ao falar da amplitude
da expressão ‘incluir'. Ao longo do programa, Sandra explica como iniciou o projeto: "Iniciamos uma pesquisa para
conhecer quem era o aluno atual e potencial da escola e começamos a fazer um cadastro dos servidores com
deficiência". Ela ressalta que, ao ganhar força na instituição, o conceito do projeto foi ampliado, estendendo-se a todos os
servidores jurisdicionados que formam o público-alvo da ECG, ao seu próprio corpo docente e aos seus funcionários.
Por sua vez, o analista Charles Cavalheira, que tem visão parcial, fala de sua experiência ao ingressar no Tribunal, após
ser aprovado no concurso público promovido pela instituição em 2012. "Tive o prazer de ser acolhido pelo Tribunal,
através da ECG, já com ações do ‘Projeto Incluir' em andamento. Fui procurado pela escola, que abriu um canal de
comunicação para me ouvir, saber das minhas necessidades, das minhas demandas e, dentro da razoabilidade, a
instituição se preparou da melhor maneira possível para me receber", elogiou o servidor. Charles fala sobre sua atuação
na escola, onde está lotado. "Procuro saber das necessidades dos servidores que nos procuram, não só em relação ao
conceito da deficiência, mas também dentro do conceito da diversidade, entre outros", exemplificou.
A professora Sandra de Mello comenta, ainda, sobre os cursos que estão sendo oferecidos aos professores da Escola de
Contas, para que eles possam multiplicar os conceitos da inclusão em sala de aula nos cursos oferecidos no TCE –
Escola Itinerante, que percorre os municípios do interior do estado com o objetivo de levar capacitação técnica aos
jurisdicionados.
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