


Fundada em junho de 2011 por mulheres de TI,
a t-access tem como propósito melhorar a vida das pessoas
com e “sem" deficiências por meio de serviços, treinamentos
e aplicações em duas áreas: 
* Teste de Software
* Acessibilidade

t-access



Projeto da t-access

Treinamento para pessoas com deficiência em tecnologias básicas,
desenvolvimento / testes de software, avaliação de acessibilidade e
empreendedorismo, para que sejam, efetivamente, incluídas no mercado
de trabalho, como empregadas ou como empreendedoras.
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Inovação Maker

• Criado pela t-access e promovido 
pelo Porto Digital;

• Com parceria da HumanizaRH e a 
Annauitwalk

• O Curso foi composto de 3 módulos:
• Empreendedorismo

• Habilidades Comunicacionais 

• Tecnologia Assistiva



Módulo de Empreendedorismo

• O módulo de empreendedorismo abordou temas como:

Idealização

Pitches Prototipação

Design Thinking

Pivotagem

Gestão de Risco

Validação



Conhecendo os Alunos, Sonhos e Expectativas



Prototipação



Módulo de Habilidades Comunicacionais

• E o módulo de habilidades 
comunicacionais abordou 
elementos comportamentais 
básicos para o empreendedorismo, 
tais como: A melhor maneira de se 
comunicar, como atuar bem em 
equipe e como manter o foco para 
apresentação do Pitch.



Módulo de Tecnologia Assistiva

• O módulo de tecnologia assistiva 
abordou temas como:

1. Visão geral sobre tecnologias 
assistivas;

2. Criação de protótipos de tecnologias 
assistivas por meio de plataformas 
de prototipação de hardware;

3. Introdução a lógica de programação;

4. Introdução ao desenvolvimento de 
projetos com Arduino.



Apresentando o Picth



Projetos

• Projeto de Educação
• Aplicativo que resolve a dificuldade de acesso ao material em sala de aula pra quem 

tem deficiência visual. 
• Biblioteca virtual pra acessar o material necessário pra aula. 
• Apresenta o conteúdo de forma direcionada pra sua série/cadastro.

• Projeto Saúde
• Aplicativo pra agendamento de visitas médicas em domicílio. 
• Consultas domicilio já existem pelo SUS, o aplicativo iria automatizar o processo e 

facilitar o gerenciamento/marcações.

• Projeto Mobilidade
• Jogo que dá dicas de como ajudar pessoas com deficiência.
• Ensina, de forma lúdica, a lidar com pessoas com deficiência em atividades 

corriqueiras, como atravessar a rua, por exemplo.



Apresentação
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