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MISSÃO

Proporcionar Acessibilidade Plena e Inclusão Social

VISÃO

Ser referência na promoção dos direitos e ser reconhecida 

pela sua contribuição na construção de uma sociedade  

mais inclusiva

VALORES

Inovação

Ética

Transparência

Responsabilidade Social

Respeito

SOBRE NÓS

O Instituto Novo Ser é uma instituição sem fins lucrativos cuja 

missão é a busca pelo respeito e a valorização da cidadania 

das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com o 

intuito de promover os seus direitos, a equalização das 

oportunidades e a superação dos obstáculos sociais 

predominantes ao processo de inclusão.



PALESTRAS E CONSULTORIAS CURSOS

INCLUSÃO DIGITAL

LIVES

AÇÕES DESENVOLVIDAS



HISTÓRICO INSTITUCIONAL

ISAT – INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES TERAPÊUTICAS

Com o objetivo de auxiliar crianças, jovens e adultos que possuíam dificuldades de aceitação relacionada a

condição física, foi criado um grupo de visitas para troca de experiências e esclarecimento recíproco das

limitações e possibilidades inerentes de cada deficiência, visando a contribuir para a construção de estratégias

de enfrentamento, adaptação e superação por cada integrante a partir da vivência e aprendizado do outro.

CAPACITAÇÃO PROGRAMA MOTRIX

ACOMPANHAMENTO ENTRE PARES

Curso destinado a capacitar pessoas com deficiência física, especialmente tetraplégicos, para que sejam

capazes de utilizar o programa de reconhecimento de voz Motrix, suas inúmeras possibilidades, bem como

desenvolver todas as atividades comuns à informática, de forma autônoma e produtiva, promovendo o

ajustamento socioprofissional.

Programa desenvolvido com a finalidade de oferecer acompanhamento domiciliar por meio de ações

terapêuticas e pedagógicas, possibilitando um melhor desempenho nas atividades da vida diária e,

consequentemente sua reinserção social.
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HISTÓRICO INSTITUCIONAL

OFICINAS E PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO

O INS ofereceu a dança e a música como mais uma ferramenta de reabilitação e inclusão social para as 

pessoas com lesão medular. Unir músicos, atores e dançarinos, pessoas sem deficiência física dançando 

com as que se movimentam com uma cadeira de rodas, mesclando as diferenças e as igualdades numa 

expressão de arte, onde o sentimento e a vontade de superação são os elementos determinantes

TROFÉU NOVO SER DE PESCA DAPTADA

GRUPO TEATRAL NOVO SER

O Instituto Novo Ser realiza palestras e dinâmicas de sensibilização para pessoas com deficiência,

familiares, acompanhantes e profissionais de diversas áreas com o intuito de desmistificar questões

preconcebidas pela sociedade, bem como esclarecer conceitos e informações relacionadas à inclusão

social, legislação, acessibilidade, trabalho e emprego deste público.

O INS, em parceria com a CBPDS e o Clube Barracuda, realizou anualmente o Torneio Anual de Pesca

Adaptada no Paredão da Urca, oferecido a pessoas com deficiência na modalidade de Duplas, destinada

a pessoas com maiores limitações, formada por um atleta do Clube Barracuda, premiados com o Troféu

Solidariedade, e na classe Individual, com participantes aptos a pescar sozinhos, premiados com o

Troféu Novo Ser.



HISTÓRICO INSTITUCIONAL

SUPERAÇÃO RIO

CLUBE NOVO SER DE POWER SOCCER – FUTEBOL EM CADEIRA DE 

RODAS MOTORIZADA

PRAIA PARA TODOS – LAZER E DESPORTO ADAPTADO NAS PRAIAS

Modalidade voltada para pessoas com deficiências severas (tetraplegia, paralisia cerebral, distrofia muscular

etc.). Na América Latina o pioneirismo na modalidade é do Brasil com a fundação do Clube Novo Ser de Power

Soccer em 2011, que atualmente é Tetracampeão brasileiro e conquistou de forma invicta a 1ª Copa Powerchair

Libertadores em 2015 em Montevidéu, disputando contra times do Brasil, Argentina e Uruguai.

Idealizado pelo INS em 2008, visa à promoção de atividades inclusivas de lazer e esporte para pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida nas praias, aproveitando a praia como ambiente e o esporte adaptado como

instrumento. Oferece uma estrutura de acessibilidade no entorno da praia (vagas reservadas, rampas de acesso,

esteira na areia, sinalização sonora e sanitários acessíveis) e a oferta de atividades inclusivas: vôlei sentado de

praia, piscina, surf, frescobol e stand up adaptados, handbike, peteca e banho assistido.

Inspirado na passeata de São Paulo e com o lema “Pelo Respeito à Diversidade”, celebrava o Dia Nacional de

Luta da Pessoa com Deficiência – 21 de setembro, com o objetivo de enfatizar o respeito ao direito de todas as

pessoas, independente de cor de pele, gênero, idade, ideologia política ou religiosa, orientação sexual, condição

física, intelectual, sensorial ou social, trazendo a questão da deficiência no país à reflexão social, fortalecendo a

participação dos agentes envolvidos com o movimento socioinclusivo.



HISTÓRICO INSTITUCIONAL

CARNAVAL INCLUSIVO – EMBAIXADORES DA ALEGRIA

PROGRAMA DE VOZ XULIA

LABORATÓRIO MÃO NA RODA - CURSO SOBRE ACESSIBILIDADE / 

SESC RIO
Curso voltado para alunos do ensino médio da Escola Sesc de Ensino Médio. O laboratório teve como objetivo

disseminar os conceitos de inclusão e respeito às diferenças com abordagens teóricos e práticos, envolvendo

assuntos como direitos das pessoas com deficiência, história dos movimentos de luta, inclusão laboral,

acessibilidade, lazer acessível, esportes adaptados, dentre outros.

O programa foi criado em 2017 na Espanha por Antônio Losada González (Universidade de Vigo) e teve, no

Brasil, colaboração do Instituto Novo Ser. Desenvolvido especialmente para pessoas tetraplégicas terem

controle avançado do computador através de comandos por voz, substituindo integralmente o uso do teclado e

do mouse em computadores com ambiente Windows. O Instituto é responsável pela distribuição do programa

no país e oferece suporte e treinamento básico gratuitos aos usuários.

Primeira escola de samba inclusiva do país, da qual o Instituto Novo Ser participa anualmente com a Ala Novo

Ser composta por dezenas de integrantes com e sem deficiência. Desde 2008 no sábado das Campeãs, a

escola abre o desfile da grande noite e encerra o Carnaval do Rio no Sambódromo da cidade.



HISTÓRICO INSTITUCIONAL



PALESTRAS E CONSULTORIAS CURSOS

INCLUSÃO DIGITAL

LIVES

AÇÕES DESENVOLVIDAS



Mantenedora/Parceiros



2020

Lazer e Desporto Adaptado nas Praias



Idealizado pelo Instituto Novo Ser em 2008.

Tem como OBJETIVO principal promover a

ACESSIBILIDADE nas praias cariocas às

pessoas com deficiência e oferecer a inclusão

social através do ESPORTE E LAZER.

Já foram beneficiados 9.035 usuários

diretamente e 26.373 indiretamente. Somando

um total de 35.408 beneficiados pelo Projeto.



Incentivar a participação e integração de familiares

dos indivíduos com deficiência.

Capacitar e formar equipes de profissionais

especializados no atendimento à pessoa com

deficiência.

Melhorar a qualidade de vida e aumentar a

autonomia por meio da prática paradesportiva.

Disseminar a cultura da valorização e do respeito à

Diversidade.

OBJETIVOS



LOCAIS E HORÁRIOS



Capacitação



Montagem



Estrutura



Socialização



Parcerias



Visitas de Instituições



Frescobol Adaptado



Vôlei Sentado



Surf Adaptado



Banho de Sol



Amor e Alegria



Público



Patrocinadores/Apoiadores/Parceiros



AÇÕES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL



AÇÕES NA QUARENTENA

• Reunião realizada no início da 

quarentena com equipe de profissionais 

e voluntários para discussão e 

proposição de ações em prol das 

pessoas com deficiência.

• Lives pelo Instagram com assuntos de 

interesse dos frequentadores e 

pertinentes ao projeto e às 

necessidades do momento.

• Identificação de necessidades 

emergenciais de frequentadores e da 

equipe através dos grupos de 

WhatsAapp do Projeto, pensando em 

eventuais campanhas.



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com 

temas diversos 

sobre deficiência e 

inclusão

Abril a Agosto



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com temas diversos 

sobre deficiência e inclusão
Maio



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com temas diversos 

sobre deficiência e inclusão
Junho



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com temas diversos 

sobre deficiência e inclusão
Julho



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com 

temas diversos 

sobre deficiência e 

inclusão

Julho



AÇÕES NA QUARENTENA

Instagram: @PraiaParaTodos

Lives semanais com temas diversos 

sobre deficiência e inclusão
Agosto



CLUBE NOVO SER DE POWER SOCCER

2020



Temos como objetivo ESTIMULAR a INCLUSÃO social e afetiva das 

pessoas com deficiências mais severas, por intermédio da oferta regular de 

atividade esportiva e de lazer, proporcionando bem estar e melhoria da 

qualidade de vida em geral. O Clube Novo Ser é o primeiro TIME de Power 

Soccer da AMÉRICA DO SUL, é TETRACampeão Brasileiro (2012, 2013, 

2015 e 2016) e CAMPEÃO DA Libertadores da América (2015).



André Cruz

Técnico

Fernanda Batista

Fisioterapeuta

Stephanie de Freitas

Psicóloga

Tamires Azevedo 

Assistente Social

Rosana Castor

Técnica

NOSSA EQUIPE

Paulo Cruz

Direção Técnica do Clube Novo Ser

Técnico da Seleção de Futebol de 7 

em 4 Paralimpíadas

Victor Regufe

Fisioterapeuta

Nós entendemos que para formar um time de sucesso, a equipe tem que ser constituída por um time qualificado de profissionais 



LucasMauro Ricardo Luiz Fernando JozyMatheus

NOSSOS ATLETAS

Bernardo Elson Vitor BrunoJoão Pedro Tiago
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TEMPORADA 2020

Temporada de 

treinos presenciais 

iniciada em março e 

interrompida devido 

às medidas de 

isolamento social 

pelo COVID-19



Patrocínio/Apoio/Parceria



AÇÕES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL



Encontros semanais entre Comissão 

Técnica e Atletas

de março a novembro.

Discussões sobre técnicas, táticas

e regras da modalidade.

Acompanhamento do dia-a-dia

dos atletas pela equipe de saúde.

TREINAMENTOS VIRTUAIS



ORIENTAÇÕES EM CASA

Exercícios físicos e práticas 

com circuitos domésticos.

Exercícios de alongamento 

para mobilização corporal.



GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Série  Bola nas redes” 

Quartas às 16h

YOUTUBE/INSTITUTONOV

OSER

Lives semanais com temas 

pertinentes ao Power Soccer, 

outros esportes adaptados, 

deficiência e inclusão

Atletas protagonizando as 

lives



GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Série “Bola nas Redes” | Quartas às 16h | 

YOUTUBE/INSTITUTONOVOSER

Junho

Instagram: @ClubeNovoSer



GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Série “Bola nas Redes” | Quartas às 16h | 

YOUTUBE/INSTITUTONOVOSER

Julho

⚽⚽

Instagram: @ClubeNovoSer



GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Série “Bola nas Redes” | Quartas às 16h | 

YOUTUBE/INSTITUTONOVOSER

Agosto

Instagram: @ClubeNovoSer



Divulgação e promoção da modalidade 

GERAÇÃO DE CONTEÚDO

Instagram: @ClubeNovoSer



O Clube Novo Ser 

promoveu em novembro um 

encontro nacional com os 

atletas de Power Soccer.

O objetivo foi promover sua 

integração pela falta de 

eventos oficiais.

PROMOÇÃO DO ESPORTE



Lançamento do livro 

"O Gol de Rodas” que 

conta a história do primeiro 

atleta de  futebol em 

cadeira de rodas do Clube 

Novo Ser

e da América Latina.

GERAÇÃO DE 

CONTEÚDO



CONQUISTAS



2020



• Software de reconhecimento de voz, especialmente voltado para

pessoas com tetraplegia

• Desenvolvido em 2017 pelo espanhol Antônio Losada González da

Universidade de Vigo, Espanha, com a colaboração do Instituto

Novo Ser

• Controle integral do computador através de comandos de voz em

ambiente Windows, com ditado contínuo e centenas de comandos

• Programa pioneiro totalmente em português e gratuito

• Favorece a autonomia e inclusão da pessoa com deficiência

APRESENTAÇÃO



• Lançamento da nova versão em português em julho

• Criação de Manual e Ficha de Comandos

• Criação de Grupo no Telegram para suporte online aos usuários 

durante o isolamento social

AÇÕES EM 2020

Vídeo de lançamento da nova versão
https://youtu.be/eCp09pP9k_E



GERAÇÃO DE CONTEÚDO 



RESULTADOS

292
números de downloads do Programa

293
número de atendimentos



DEPOIMENTO



DEPOIMENTO



Patrocínio/Apoio



O ano de 2020 foi um ano extremamente 

difícil, enfrentamos e vencemos incertezas 

e desafios, mas nos fizeram ser mais 

criativos, trabalhar nossa resiliência e, 

acima de tudo ser mais solidários.

O ano de 2021 nos aguarda com confiança 

e muita garra para alcançarmos novo voos 

e novas realizações!"



@InstitutoNovoSer/InstitutoNovoSer
/InstitutoNovoSerwww.novoser.org.br @ClubeNovoSer

@PraiaParaTodos
/NovoSerPowerSoccer

/PraiaParaTodos


