LINKS COMPLEMENTARES
Bengala Legal
Disponibiliza artigos sobre acessibilidade, inclusão social, desenho universal e políticas públicas
que regem os assuntos sobre pessoas com deficiência.
http://bengalalegal.com/
Projetos de acessibilidade do Instituto Tércio Pacitti (NCE/UFRJ)
Abriga projetos voltados para proporcionar a pessoas com deficiência novas oportunidades com
base na tecnologia de informática, além de projetos de grande notoriedade apoiados por nossas
instituições parceiras.
http://intervox.nce.ufrj.br/
Notas proêmias: acessibilidade digital para produções culturais.
Organização Lilian Barros Tavares
http://edutec.unesp.br/images/stories/redefor2-ee-ei/1ed-ee-ei/Ebook/Notas_Proemias/index.html
Legislação
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015
Dispõe sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento, na educação básica e na
educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012
Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos
Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de
1975; e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento
às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm

Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm

