INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
2018
Equipe de trabalho
Servidores docentes
Servidores técnico-administrativos
Professores substitutos
Funcionários terceirizados
Médicos residentes
Estagiários
Voluntários

Crianças e adolescentes matriculados
Educação precoce
Educação infantil
1º segmento do ensino fundamental ( 1º ao 5º anos)
2º segmento do ensino fundamental ( 6º ao 9º anos)

Jovens e adultos com def. visual atendidos
Reabilitação
Curso Técnico em Massoterapia
Cursos do Núcleo de Capacitação e Empregabilidade (Nucape)
Grupo de Convivência
Pessoas com deficiência encaminhadas ao mercado de trabalho

Atendimentos médicos, odontológicos e assistenciais
Atendimentos em assistência social (alunos do ens. fundamental e da
reabilitação e ex-alunos)
Atendimentos em baixa visão
Atendimentos odontológicos (alunos)*1
Atendimentos no ambulatório de massoterapia (alunos, reabilitandos,
servidores e pessoas da comunidade externa)
Atendimentos em fisioterapia e terapia ocupacional (alunos e
reabilitandos, servidores e comunidade externa
Consultas médicas (alunos, reabilitandos e comunidade externa), que
geraram os seguintes atendimentos:
a) atendimentos especializados nos departamentos de retina, glaucoma
e córnea

150
93
14
204
11
63
87

258
56
29
95
78

487
311
30
73
47
26 (8 foram
contratados)

15.397
935
163
1058
2.873
5.760
1.601

b) cirurgias
c) exames complementares
d) injeções intraoculares
e) laudos (alunos, reabilitandos e pessoas da comunidade externa que
são pacientes do IBC)

894
744
98
1.271

Produção de material especializado*2
Livros do Programa Nacional do Livro Didático em braile avaliados
Páginas em braile impressas pelo IBC
Cópias de livros
Títulos especializados produzidos
Cédulas eleitorais em braile para prefeitura de Petrópolis (RJ)
Cédulas eleitorais em braile para o 2º turno para a Presidência da
República
Materiais especializados (grafotáteis, ampliados, tridimensionais e
audiolivros)

Atividades de pesquisa e capacitação *3
Grupos de pesquisa
Grupos de Estudo
Novas pesquisas realizadas
Eventos de capacitação presencial e à distância realizados pelo IBC

244
3.051.000
44.465
15.200
170
134
15.200

82
10
1
15
46

Não houve atendimento odontológico porque a única dentista do quadro de
servidores esteve afastada por licença maternidade e, em seguida, por licença
para capacitação.
*1

Instituições de pesquisas beneficiadas pelos materiais especializados
produzidos pelo IBC – 200.
•2

*3 Pessoas

certificadas nos eventos de capacitação realizados pelo IBC – 736.

