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A Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem 

por finalidade a defesa de políticas linguísticas, educação, 

cultura, saúde e assistência social, em favor da comunidade 

surda brasileira, bem como a defesa de seus direitos.

Desenvolve ações de educação informal e permanente, com 

intuito de valorizar o ser humano e estimular a autonomia 

pessoal, a interação e o contato com expressões e modos 

diversos de pensar, agir e sentir.

Oferece, também, atividades de ação social, programas de saúde 

e de educação, programas especiais para crianças e terceira 

idade, dentre outros.



Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos 
campos do saber, contribuindo para a qualidade de vida 
os surdos, bem como assegurar a cidadania para a  
comunidade surda, de forma humanista, crítica e 
reflexiva, preparando profissionais competentes e 
atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria 
das condições de vida da sociedade.

MISSÃO



Ser uma Instituição de referência  que promove a 
defesa de políticas em educação,
cultura, saúde, assistência social, prestação de 
serviços para a comunidade
surda; consolidando e ampliando a fomentação da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras.

VISÃO



O Ser Surdo Como nosso maior patrimônio.
A Cidadania como compromisso social.
A Inclusão como respeito à diversidade.
A Responsabilidade Social como meta 
permanente.
O Trabalho em equipe como prática constante.
A Ética como postura.

VALORES



DEFICIÊNCIA AUDITIVA É O NOME USADO PARA INDICAR PERDA DE 
AUDIÇÃO OU DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE DE ESCUTAR OS SONS.

QUALQUER PROBLEMA QUE OCORRA EM ALGUMA DAS PARTES DO 
OUVIDO, PODE LEVAR A UMA DEFICIÊNCIA NA AUDIÇÃO. 

O QUE É DEFICIÊNCIA AUDITIVA



São pessoas que utilizam a comunicação espacial-visual 
como principal meio de conhecer o mundo em substituição 
à audição e à fala.

A maioria das pessoas surdas, no contato com outros 
surdos desenvolve a Língua de Sinais. Já outros, que vivem 
isoladas ou em locais onde não existe uma comunidade 
surda tem mais dificuldades para se comunicar.

QUEM SÃO OS SURDOS ? 
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SURDO-DOWN

SURDOS/DEFICENCIA AUDITIVA

9,8 MILHÕES 

Fonte: censo 2010 IBGE
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No vídeo-prova, as questões e as opções de respostas são
apresentadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS por meio de
um vídeo. O recurso terá o mesmo número, ordem e valor de
questões da prova regular, além da garantia de qualidade e
normas de segurança máxima de todas as provas do ENEM.

Cerca de 1,9 mil estudantes SURDOS solicitaram video-prova 
no ENEM- 2017 





O Grupo Feneis parabeniza o Governo do Estado do 
Maranhão, que realizou o primeiro parto com a presença 

de intérprete de Libras - 2017

"Maranhão é um exemplo de acessibilidade hospitalar em todo o Brasil”
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LEI BRASILEIRA INCLUSÃO -
13.146/2015

LEI DA LIBRAS -
10.436/2002



0

12,5

25

37,5

50

62,5

Empresas Grandes Terceirazada Empresas Pequenas Governo

EMPREGO



87% 86% 95%

Dizem que 

profissionais 

surdos sofrem 

preconceito 

Dizem que é mais 

difícil encontrar 

candidato surdo

Surdos no mercado de trabalho 

60%

Dizem que as 

empresas só 

contratam para 

cumprir a cota 

Dizem que é difícil 

comunicar em 

Libras com Chefe 

ou com público no 

serviço  



OBRIGADO !

EMAIL: diretor.presidente@feneis.org.br

Site :  www.feneis.org.br


