• Festival Internacional de Música de Londrina, tradicional evento
com quase quatro décadas de existência que oferece cursos
de educação musical. Com a presença de cerca de mil jovens
musicistas de todo o Brasil, de diversas faixas etárias e camadas
sociais, atendendo a projetos sociais que se beneficiam da
continuidade e gratuidade dos cursos oferecidos.

ORQUESTRA SINFONICA JOVEM formada por jovens músicos dos seguintes projetos socioeducativos
culturais: Projeto Guri (SP), Ação Social pela Música do Brasil(RJ), Orquestra Villa Lobos - Instituto Cultural
São Francisco de Assis (RS) , Orquestra Jovem Paquetá (RJ), Orquestra de Cordas da Grota do Surucucu (RJ).
Solista: Marco Antonio de Almeida CORO DO 36º FIML Regência: Mariana Farah Solista: Rosana Lamosa
Regência: Josep Caballe Domenech - (nulo/07 - Catedral )
Fonte:Elvira Alegre e Rubem Vital http://fml.com.br/37/fotos36.asp

Acessibilidade
A inclusão como princípio
O respeito à diversidade é um dos nossos valores fundamentais,
servindo como guia para a nossa missão de melhorar a vida das
pessoas. Por isso, nos dedicamos continuamente a promover
a inclusão e o respeito às pessoas em nossas instituições de
ensino, desenvolvendo ações voltadas para a acessibilidade de
nossos alunos de educação especial (que incluem os casos de
portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e superdotação).

Fonte: iStock
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Buscamos sempre garantir condições de igualdade no acesso, na
permanência e na conclusão dos estudos, promovendo uma cultura
inclusiva, baseada em quatro pilares:

Pilares de acessibilidade
Acessibilidade
arquitetônica

Acessibilidade
Atitudinal

Acessibilidade
Digital e nas
Comunicações

Acessibilidade
Pedagógica

Rompimento de
barreiras físicas
dentro do espaço
acadêmico. Os
exemplos mais
comuns de
acessibilidade
arquitetônica são as
rampas, banheiros
e elevadores
adaptados, e piso
tátil.

Capacidade do
aluno se identificar
como parte
integrante da
comunidade, livre
de preconceito
e discriminação.
O exemplo mais
comum é o de
campanhas de
comunicação
que buscam
desenvolver
uma cultura
inclusiva, bem
como a formação
continuada para
colaboradores.

Comunicação sem
obstáculos, que
permite o diálogo
direto entre alunos
e professores. Os
exemplos mais
comuns são a
contratação de
intérpretes da
língua brasileira de
sinais (LIBRAS), o
uso de programas
por intermédio de
computadores e
outras ferramentas
de tecnologia
assistiva.

Uso de técnicas
de estudo que
viabilizam a
aprendizagem na
educação especial.
Os exemplos
mais comuns são
as pranchas de
comunicação,
textos impressos
e ampliados,
softwares
ampliadores e
leitores de tela
e comunicação
alternativa.

O nosso aluno de Educação Especial recebe Atendimento
Educacional Especializado (AEE) desde o momento do processo
seletivo até a conclusão do seu curso. Esse atendimento é realizado
pelo nosso Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NUEEI).
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Também buscamos fortalecer a cultura inclusiva dentro da
companhia por meio de três cursos voltados para a acessibilidade
oferecidos aos professores na Universidade Kroton2 : Libras Básico,
Formação em Educação Inclusiva e Formação em Audiodescrição.
Em 2016, capacitamos 10.490 colaboradores nesses temas.

Apoiando quem quer estudar
Programas de financiamento e acesso ao ensino
Na Kroton, nós sabemos que uma das ações essenciais para reduzir
as desigualdades sociais e regionais no Brasil é ampliar o acesso ao
Ensino Superior de qualidade.
Com esse objetivo, o MEC implantou diversos programas que incentivam
os alunos a fazerem o Ensino Superior, seja financiando o pagamento
de seus cursos ou oferecendo bolsas de estudos. Desses programas,
oferecemos na Kroton:
• Programa Universidade para Todos (Prouni): Criado em 2004,
oferece bolsas de estudos a alunos carentes em instituições
privadas. Atualmente, ofertamos apenas bolsas integrais.
• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec): Encerrado em 2016, atingiu, desde seu início em
2013, 64 mil alunos, com 30 mil formados, que estudaram em
49 cursos em 89 unidades da Kroton. Ao final do ano, tivemos a
formatura das últimas turmas a cursarem o Pronatec, com 846
alunos de 13 unidades diferentes.
• Fundo de Financiamento Estudantil (FIES): Oferece ao aluno
de instituições de Ensino Superior privado a oportunidade de financiar seu curso. Ao final de 2016, 191,4 mil dos nossos alunos
utilizavam o Fundo.
Para garantir que todas as exigências do governo para a utilização
desses benefícios sejam respeitadas, mantemos um setor específico
para gerenciar esses programas. Além disso, possuímos uma forte
governança na gestão dessas políticas e estamos totalmente
alinhados com a legislação brasileira — que inclui auditorias
periódicas do Ministério da Educação.
2 Saiba mais sobre a Universidade Kroton, nossa universidade corporativa, na seção
Compromisso com nossos colaboradores, Universidade Kroton: investindo em nossos
colaboradores, na página 78.
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