NÚCLEO DE INCLUSÃO
O Núcleo de Inclusão - NIC - é a
unidade do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios
responsável pelo planejamento,
implementação e promoção de
ações integradas para viabilizar
a efetiva inclusão da pessoa
com deficiência, com suporte
da Comissão Multidisciplinar de
Inclusão. Foi criado, em 2009, por
meio da Portaria GPR 811 de 3/7/2009
e, na estrutura organizacional, está
vinculado à Presidência do TJDFT.
Dentre as competências do NIC merecem
destaque:
a) definição da política de inclusão no âmbito do TJDFT;
b) promoção da difusão da cultura de inclusão social e
da diversidade;
c) proposição e coordenação de planos e projetos
voltados à acessibilidade;
d) integração das ações desenvolvidas pelas diversas
secretarias do Tribunal de Justiça, promovendo,
desta forma, o alinhamento à política de inclusão da
instituição.
O NIC é regido pelos princípios da inclusão, do respeito às
diferenças, da acessibilidade, da igualdade de oportunidades
e da valorização da diversidade no contexto de trabalho,
em consonância com o disposto na Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização
das Nações Unidas e com a Recomendação Nº
27 do Conselho Nacional de Justiça. Valoriza
e estimula a participação dos servidores com
deficiência no planejamento das ações de
inclusão e acessibilidade, conforme preconiza
o lema “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”.
O NIC é integrante da Comissão do
Programa Viver Direito do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
atuando nas questões relativas à frente
denominada Qualidade de Vida no

Ambiente de Trabalho que prevê a inclusão das pessoas com
deficiência, constante na Agenda Ambiental na Administração
Pública - A3P do Ministério do Meio Ambiente.

EIXOS DE ATUAÇÃO
n Articulação Interinstitucional e Intersetorial - visa à

gestão partilhada com as unidades administrativas,
Juizados e Varas do TJDFT e a parceria com outros
órgãos públicos e não governamentais.

n Promoção de atividades de sensibilização e

conscientização - visa à promoção da sensibilização e
conscientização quanto aos direitos das pessoas com
deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.

n Participação dos servidores com deficiência - visa

à participação dos servidore(a)s com deficiência na
formulação, implementação e avaliação das ações do NIC.

n Proposição, coordenação, execução de ações e projetos

de inclusão e acessibilidade - visa à proposição e
coordenação de planos e projetos para assegurar
às pessoas com deficiência a sua acessibilidade e
mobilidade nas áreas externas e internas do TJDFT, por
meio de acesso a tecnologias assistivas, equipamentos
de informação, instalações físicas, entre outras
demandas que se fizerem necessárias.

PRINCIPAIS AÇÕES
n Proposição ao Tribunal de Justiça para Adesão à

Campanha de Acessibilidade do Conselho Nacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência – CONADE;

n Identificação das demandas que necessitem de

contratação de profissionais especializados para suporte
às ações do Núcleo de Inclusão. (Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS);

n Realização da eleição de representantes dos

servidores com deficiência nos Fóruns do TJDFT
para a Comissão Multidisciplinar de Inclusão;

n Realização de encontros

com servidores com
deficiência dos Fóruns;

n Campanha de

sensibilização com
as Associações de
Tradutores e Intérpretes
de LIBRAS para
cadastramento desses
profissionais, em órgão
competente, a fim de atuarem
em audiências;

n Realização de campanhas de sensibilização e capacitação

por meio de vídeos, palestras, cursos, workshop, oficina dos
sentidos sobre inclusão, acessibilidade e diversidade para
magistrados, gestores, servidores, estagiários e funcionários
terceirizados;

n Realização de eventos em comemoração ao Dia

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência;

n Aquisição, em parceria com a Secretaria de Segurança

e Transportes, de van adaptada para o transporte de
servidores com deficiência que apresentam barreiras para
acessar o local de trabalho;

n Proposição para aquisição de equipamentos com

tecnologias assistivas como lupas eletrônicas, JAWS ,
em parceria com a Secretaria de Tecnologia;

n Proposição e coordenação de planos e projetos

para assegurar às pessoas com deficiência a sua
acessibilidade, segurança e mobilidade nas áreas
externas e internas do TJDFT;

n Articulação com órgãos públicos e não governamentais para

viabilizar as ações, planos e projetos em prol da inclusão da
pessoa com deficiência na instituição;
n Garantia da implementação e a

aplicabilidade das ações de inclusão e
acessibilidade relativas à pessoa com
deficiência, conforme legislação vigente.

