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1.0 Histórico da comissão 
 

A Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA) foi instituída pela          
Resolução ConsUni n.175, de 12 de abril de 2017 (cf. anexo I). Essa normativa foi proposta no                 
ConsUni com o objetivo de fortalecer a área de acessibilidade da UFABC, reforçando os projetos               
e ações do Núcleo de Acessibilidade e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas              
Afirmativas (ProAP), da qual o Núcleo faz parte. A necessidade de criá-la, por seu turno, foi                
percebida nas discussões havidas no ConsUni acerca da reserva de vagas para pessoas com              
deficiência, cujo percentual, ao contrário do que previa a Resolução ConsUni n.121, foi mantido              
em 3% para o ingresso de estudantes em 2017. 

Após publicada a Resolução n. 175, a Comissão foi constituída por meio            
de consulta às áreas, como previsto em seu Art. 2º, Parágrafo Único, aprovada pelo ConsUni e                
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nomeada pela Portaria da Reitoria n.195, de 11 de maio de 2017. Sua primeira reunião ordinária                
ocorreu em 31 de maio e serviu, sobretudo, para que os membros se apresentassem e para que o                  
chefe do Núcleo de Acessibilidade explicasse à Comissão o funcionamento do Núcleo.  

Depois disso, houve outras oito reuniões ordinárias, seguindo-se a         
periodicidade mensal prevista na Resolução n.175, e uma reunião extraordinária.  
 

 
2.0 Atividades da comissão no período 
 
2.1 Discussão do percentual da reserva de vagas, em vista da Lei           
nº13.409/2016, provocada pela necessidade da promulgação do edital de ingresso de 2018.  
 
2.2 Acompanhamento do Projeto de Acessibilidade para o campus São          
Bernardo – em desenvolvimento pela empresa ‘Esprit Nouveau’. Foi discutida a mobilidade no             
campus: piso tátil, interligação (caminho) entre os prédios Alfa e Delta, laboratórios do Zeta              
(ainda em fase de acabamento), materiais não acessíveis (assunto sendo tratado pela SPO),             
definição de prioridades em relação às necessidades apontadas pela empresa responsável pelo            
projeto - por exemplo laboratórios sendo finalizados e outros já prontos etc. 
  

2.3 Verificação, in loco, da acessibilidade nos novos laboratórios do Bloco          
Zeta. Proposição de adequações dos laboratórios para maior segurança das(os) estudantes.  
 

2.4 Conhecimento do trabalho da professora de Libras, Cláudia Vieira. 
 

2.5 Conhecimento das atividades do Núcleo de Acessibilidade por suas         
diferentes áreas de trabalho: monitoria inclusiva, tradução/interpretação de língua de sinais           
(LIBRAS), atendimento diário as(aos) estudantes com deficiência, atendimento a docentes,          
atendimento psicológico, suporte administrativo etc.  
 

2.6 Discussões pontuais de situações de rotina de trabalho para conhecimento          
dos conselheiros e na busca de soluções e encaminhamentos, dando dimensão dos desafios da              
acessibilidade na universidade. 
 

2.7 Conhecimento do trabalho da professora de Educação Especial e         
Inclusiva, Priscila Benitez. 
 
2.8 Participação de membros da CoPA na equipe multiprofissional que         
analisou e emitiu parecer à comissão de matrícula para o ingresso de candidatos com deficiência               
em 2018. 
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3.0 Diagnóstico da acessibilidade na UFABC 
 
 Como consequência das ações da UFABC instituindo política afirmativa         
com a Resolução ConsUni nº121 e a criação de uma Seção de Acessibilidade ainda em 2013, a                 
situação atual pode ser considerada positiva quando comparada com a maioria das IFES – apenas               
oito, incluindo a UFABC, possuíam política de acesso ou acolhimento de pessoas com             
deficiência (PcD) antes da Lei nº13.409 de 2016. A experiência trouxe maturidade a equipe e a                
vários parceiros em toda a universidade, incluindo os discentes com deficiência, técnicos            
administrativos e docentes. A falta de corpo técnico especializado tem tido impactos negativos             
no desenvolvimento das ações planejadas pelo Núcleo.  

Nos itens seguintes há um histórico da política de inclusão de pessoas com             
deficiência e são relatadas as ações em curso, as necessidades e as carências estruturais. 
 

 
3.1 Política de inclusão 
 
3.1.1 Introdução  
 

A Resolução ConsUni nº121 estipula um aumento sucessivo de vagas          
reservadas, na graduação, para candidatos com deficiência até atingir 5% do total em 2018 e               
estabelece critérios de acolhimento. Em junho de 2015, foi promulgada a lei 13.146/2015             
(chamada Lei Brasileira de Inclusão ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência),            
estabelecendo os direitos da pessoa com deficiência. As condições de acolhimento, antes uma             
prerrogativa voluntária da UFABC, passam agora, com muitos detalhes a mais, a ser direito              
legal; além disso, a lei ampliou bastante o espectro das situações consideradas como deficiência.              
No início de 2016, o Ministério Público Federal questionou os critérios de acesso da UFABC,               
baseado na referida lei; posteriormente acolheu os argumentos em defesa de critérios que             
salvaguardam a política de acesso da instituição, uma vez que a lei 13.146 não exige cotas; o                 
compromisso com o MPF (cf. anexo II) incluiu também o compromisso de substituir a              
Resolução ConsUni nº121 por outras que diferenciassem os critérios de ingresso dos de             
acolhimento e permanência e identificassem com mais precisão os respectivos públicos.  

Experiências de insucesso no acolhimento foram registradas. O não ingresso de surdos na             
instituição pode ser consequência de particularidades da comunidade, tratadas no item 3.2.3.1            
deste relatório. O caso de um estudante tetraplégico em 2015, vindo de instituição estadual no               
interior do estado, revelou fragilidades da UFABC, uma das quais foi destacada pelo reclamante              
e corroborada pela Defensoria Pública Federal (DPF): a não existência de atendentes pessoais ou              
profissionais de apoio escolar, ou ainda professores de educação especial, responsáveis pelas            
atividades de vida diária do universitário, responsáveis por suprir necessidades de alimentação,            
higiene e locomoção (LBI, art. 3º, incisos XII, XIII e XIV), assim como pelas adequações               
pedagógicas necessárias para a sua autonomia na universidade. Membros da DPF, procurada            
pelo discente para abrir processo judicial contra a UFABC, estiveram em visita ao campus de               
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Santo André e, embora satisfeitos com os planos e com a linha de ação da universidade,                
cobraram providências para suprir essa deficiência, mesmo quando informados de que o            
Ministério da Educação não dispõe desses profissionais em seu quadro de servidores. Esta             
pendência ainda não foi resolvida pela UFABC; no caso citado, o aluno se desligou da               
universidade.  

No final de 2016 foi solicitado ao ConsUni o congelamento da porcentagem de vagas              
reservadas para o acesso de candidatos com deficiência em 3%, em função da falta de recursos                
humanos e infraestrutura para o atendimento necessário ao número de ingressantes previstos. Em             
dezembro foi promulgada a Lei nº13.409/2016, que tornou obrigatório o oferecimento de cotas a              
pessoas com deficiência em todo o sistema federal de ensino, com critérios diferentes dos              
praticados pela UFABC. A falta de orientações do Ministério da Educação adiou a aplicação da               
lei em todo o país e contribuiu para a postergação da elaboração, pela ProAP, da proposta de                 
substituição da Resolução ConsUni nº121. 

Em 2017, a ProGrad, após consulta à ProAP, propôs à reitoria edital de processo              
seletivo para 2018, considerando a Lei 12.711/2012 modificada pela Lei nº13.409/2016 e a             
Portaria Normativa nº18 de 2012 – MEC, estipulando em 22,64%, conforme percentagem do             
Censo do IBGE de 2010 para o Estado de São Paulo, a parcela relativa à lei, que contempla                  
somente candidatos oriundos de escola pública e acrescentando 3% da cota da política afirmativa              
da UFABC conforme critérios da Resolução ConsUni nº121 (e pelo Ato Decisório ConsUni nº              
1310), isto é, por ampla concorrência. Dessa forma, foram reservadas previamente, para 2018 um              
total de 299 vagas para candidatos com deficiência. Era evidente que a previsão, orientada pelo               
MEC, não tinha base estatística sólida, de sorte que entraram somente 54 candidatos (2,8% do               
total de vagas totais), conforme descrito no quadro abaixo. Convém assinalar que foi atendida              
toda a demanda real, isto é, todos aqueles que tinham condições de pleitear as vagas, o que                 
demonstra que a porcentagem de 3%, aplicada desde 2016 na UFABC era apropriada quando              
aplicada a todos os concorrentes que obtêm pontuação mínima pelo ENEM, estipulada no Edital              
167/2017 (UFABC). Destes 54, 24 entraram pela cota UFABC e não pela lei 13.409/2016. 

Para acompanhar a evolução do número de vagas e ingressantes PcDs em 2018. 
 

  
Tabela - Ingresso de estudantes PcD na UFABC 

Ano Vagas 
reservadas 

Número de 
ingressantes 

por cota 

Remanescentes 
em 2018 

Cadastro de 
atendimento1 

2014 20 18 10 16 
2015 40 36 23 58 
2016 60 58 41 130 
2017 602 59 51 193 
2018 282 54 47 1913 

1 Incluem os que não entraram por cota e têm direito ao apoio. 
2 A lei 13.409/2016 não foi aplicada no início de 2017, por falta de instrução normativa. 
3 Já deduzidos os formados, desistentes, jubilados, mortos, etc. 
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3.1.2 Equipe multiprofissional 
 

A Resolução ConsUni nº121, em seu artigo 6º, determina que o ingresso            
de pessoas com deficiência por reserva de vagas seja aprovado por uma equipe multiprofissional              
que entreviste (a)o candidato, esclareça dúvidas sobre a documentação apresentada e ateste a             
conformidade com a política afirmativa adotada pela UFABC; estabelece também que essa            
comissão poderá utilizar a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 

Até a terceira comissão PcD para apoio na matrícula, em 2016, todos os             
membros eram servidores da ProAP. A partir de 2017, outros servidores da UFABC foram              
convidados a participar; a comissão de 2018 teve uma participação significativa de membros da              
CoPA e também uma presença maior de docentes. 

Antes do trabalho da primeira comissão, quatro integrantes fizeram um          
curso de capacitação para utilização da CIF. No final de 2014 toda a comissão foi convocada                
para uma repetição do curso no campus Santo André. A comissão em suas sucessivas versões foi                
acumulando experiências diante dos diferentes casos estudados, depois de muita discussão e            
polêmica, da promulgação da Lei nº13.146/2015, da intervenção das recomendações do MPF, as             
divergências foram diminuindo com a consolidação de alguns conceitos. No momento, frente à             
necessidade de reformar a Resolução ConsUni nº121, algumas diferenças podem reaparecer.  

De início o próprio papel desta comissão teve que ser discutido, embora o             
texto da resolução seja bastante explícito. Uma polêmica envolvendo a participação de            
assistentes sociais e psicólogas da seção psicossocial alegando um conflito ético entre o papel de               
julgador, já que o papel da comissão era aprovar, ou não, o ingresso do candidato e o papel de                   
acolhimento, causou mal estar entre os outros participantes. As assistentes sociais e psicólogas             
foram dispensadas da comissão e uma consulta foi encaminhada, através de ofício, aos dois              
conselhos profissionais que ainda não responderam. Desde então essas profissionais não têm            
participado da Comissão de ingresso. O impasse permanece, mesmo após a promulgação da Lei              
nº13.146/2015, que estabelece em seu artigo 2º, no parágrafo primeiro: “A avaliação de             
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional...” 
 
 
 
3.1.3 Substituição da Resolução ConsUni nº121 
 

No segundo semestre de 2015, provocado por um candidato que não           
conseguiu o acesso por meio de reserva de vagas, o Ministério Público Federal, baseado na então                
promulgada Lei 13.146, arguiu a UFABC sobre os critérios de acesso praticados pela instituição,              
argumentando que a nova lei está acima das polêmicas acadêmicas sobre quem é ou não pessoa                
com deficiência: seu artigo 2º define deficiência como sendo de longo prazo e foca na existência                
de barreiras que impedem a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Em contato               
pessoal, o procurador-chefe aceitou argumentos de que a lei não estabelecia as cotas e que a                

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão Permanente de Acessibilidade 
Av. dos Estados, 5001,  Bairro Bangu, Santo André, SP,  CEP 09210-580 
Fone: (11) 4996-7903 - proap@ufabc.edu.br 
 
 

reserva de vagas utilizando o amplo espectro da lei, incluiria pessoas que não necessitariam da               
política afirmativa e deixaria de incluir aqueles que realmente precisam dela; nessas            
circunstâncias, ele afirmou que a universidade poderia definir o “tamanho” da barreira acima do              
qual o candidato poderia se candidatar à vaga reservada para pessoas com deficiência. 

No início de 2016, a instituição assumiu o compromisso com o MPF, de             
modificar a Resolução 121 de forma a separar as condições de acesso por reserva de vagas das                 
condições de acolhimento e atendimento dos discentes com deficiência, para promover sua            
permanência e conclusão dos cursos; também foi acertado que a equipe multiprofissional            
encarregada da avaliação dos candidatos ao ingresso por cotas não faria distinções sobre a              
origem ou causa dos impedimentos dos candidatos, se por doença, acidente ou transtorno, mas              
pela caracterização das barreiras que impedem sua participação plena. 

Como foi citado no item 3.1.1, a promulgação da Lei nº13.409/2016 e suas             
consequentes controvérsias adiaram a elaboração da proposta da modificação da Resolução n°            
121, o que, no momento, está sendo feito. A COPA encaminhará proposta à CPAf que a                
apreciará e enviará a este Conselho.  

 
3.2 Núcleo de Acessibilidade 
 

De acordo com o Documento Orientador do Programa Incluir (BRASIL,          
2013) os Núcleos de Acessibilidade devem ser estruturados atendendo os seguintes eixos: a)             
infra-estrutura (projetos arquitetônicos concebidos à luz do desenho universal), b) currículo,           
comunicação e informação (garantia da aprendizagem), c) programas de extensão, d) programas            
de pesquisa, Além disso, após publicação da Carta de Natal pela defesa das pessoas com               
deficiência, com transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação na educação           
superior e tecnológica no Brasil (2018), espera-se: a) inserção de diretrizes e estratégias que              
assegurem ações inclusivas no Plano de Desenvolvimento Institucional, b) fomentar e instituir            
ações e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão na área da inclusão e da acessibilidade, c)                
incentivar e desenvolver programas de formação continuada, d) garantir a prestação de serviços             
de Educação Especial por meio de medidas individualizadas e coletivas nos ambientes em que as               
atividades acadêmico-científicas são desenvolvidas, favorecendo o acesso e a permanência, a           
participação e aprendizagem do público-alvo da educação especial na educação superior, e)            
incluir disciplinas que envolvam a inclusão e acessibilidade nos projetos pedagógicos e matrizes             
curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação, dentre outras ações.  

 
Como poderá ser notado nos itens a seguir, compete ao Núcleo de            

Acessibilidade da UFABC, além de ter todas as funções recomendadas pelo MEC para as os               
núcleos das IFES, agregar a maior parte das tarefas que em outras instituições cabem às               
administrações de campi, faculdades, institutos etc. As vantagens são óbvias conferindo rapidez            
e eficiência nas ações com unidade conceitual nas políticas implementadas, mas esta vantagem             
só será sentida se o Núcleo dispuser da estrutura e dos profissionais adequados. Essa centralidade               
também não pode impedir que cada setor da instituição assuma as responsabilidades que estão              
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bem definidas na legislação. O Núcleo, se devidamente estruturado, poderá auxiliar as diferentes             
áreas no cumprimento de suas responsabilidades.  

Nos itens seguintes são descritas as características estruturais e as tarefas           
do Núcleo de Acessibilidade. 
 
 
3.2.1 Recursos Humanos 
 
 

Aspectos históricos da atuação dos Tradutores e Intérpretes de Libras na UFABC 

No ano de 2013, liderado pela Professora Doutora Maria Izabel dos          
Santos Garcia, A UFABC teve um projeto voltado à formação de surdos para o ingresso em               
universidades, chamado EPLIBRAS. O projeto consistia num curso preparatório para o Enem            
onde a maioria dos professores deste cursinho eram surdos ou ouvintes fluentes em Língua de               
Sinais voluntários que davam aula direto em língua de sinais, sem a necessidade de intérpretes de                
Libras. Algumas disciplinas que não tinham o profissional surdo ou ouvinte fluente contavam             
com professores não fluentes que davam aula em português falado e a fala deles era interpretada                
pra a língua de sinais também por profissionais voluntários. Concluíram o projeto mais de 17               
candidatos ao ingresso na UFABC e este número impulsionou a preocupação com a             
acessibilidade em Libras para atender as especificidades deste público. Prevendo isso, a            
universidade abriu em seu concurso público 3 (três) vagas de técnicos administrativos nível             
médio em tradução e interpretação de linguagem de sinais (nome do cargo) e também iniciou-se               
um contrato de terceirização dos serviços, visto que o projeto tinha previsão de continuar e               
também seria necessário intérpretes de libras para os alunos surdos ingressantes.  

Em fevereiro de 2014, foi criada a Sessão de Acessibilidade na ProAP e             
logo em seguida, deu-se início com os serviços terceirizados de 6 (seis) intérpretes de Libras               
contratados. Quando as primeiras cotas para pessoas com deficiência forma oferecidas, nenhum            
candidato surdo obteve notas suficientes para inscrever-se nos cursos de graduação, mas o             
cursinho popular para surdos abriu no mesmo ano e tiveram mais de 22 alunos inscritos. Logo,                
as atividades de tradução e interpretação de libras aconteciam neste curso oferecido no período              
noturno. Apenas no mês de Abril de 2014, os servidores concursados fizeram parte do quadro de                
serviços na UFABC. O contrato de terceirização teve fim no mês de Julho de 2014 e o quadro de                   
TILSP ficou reduzido a apenas 3 (três) servidores concursados que se revezavam para atender a               
demanda do curso noturno. 

No ano de 2015, o cursinho para surdos não foi oferecido, pois a             
professora de Libras solicitou redistribuição para outra instituição. Sem tempo hábil, o mesmo             
cursinho para ouvintes não conseguiu nem ao menos ser adequado para as necessidades dos              
alunos surdos. Tivemos alunos surdos que não conseguiram matricular-se, pois muitas           
instituições educacionais bilíngues para surdos que atendem o ensino médio são privadas e o              
requisito para o ingresso na EPUFABC é que os estudantes tenham cursado o ensino médio todo                
na rede pública de ensino, mesmo que o aluno tenha bolsa de 100% em todo o ensino médio.                  
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Sem estudantes surdos na graduação, pós-graduação ou extensão, as demandas para interpretação            
foram reduzidas, resumindo-se a atuação em vídeos institucionais e evento com público surdo             
presente. Naquele ano, a até então Sessão de Acessibilidade passou a ser reestruturada para              
tornar-se Núcleo de Acessibilidade. 

No ano de 2016, a PROEC começou um projeto piloto para inclusão de             
alunos surdos, previsto no edital de ingresso ao cursinho popular. Naquele ano foram feitas 8               
(oito) matrículas de estudantes surdos na EPUFABC. No mesmo ano, um estudante surdo que              
utiliza língua de sinais também ingresso pelo sistema de cotas para candidatos com deficiência.              
Desta forma, o quadro de tradutores e intérpretes de Libras atendeu os estudantes surdos              
matriculados na EPUFABC, de março a setembro no período da tarde no campus de Santo André                
e o estudante surdo ingressante na graduação de maio a junho daquele ano no campus de São                 
Bernardo do Campo no período da manhã. Desta forma temos o quadro: 

 

DEMANDAS ATENDIDAS NO ANO DE 2016 

DEMANDA fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 

GRADUAÇÃO 
Segunda à sexta das 

8h00 às 12h00 
 X X X X X X X 

EPUFABC  
Segunda à sexta das 

13h00 às 18h00 
   X X X   

 
Durante os meses de maio a julho daquele ano a demanda por intérpretes             

de Libras eram de 4h00 pela manhã em São Bernardo do Campo e mais 4h30 no período da tarde                   
em Santo André. Somando mais de 8h30 de interpretação de alto rendimento por dia. No               
processo de interpretação de alto rendimento, o profissional tem pouquíssimo tempo para            
processar a informação e enunciar na outra língua. Nestes casos, são indicados dois profissionais              
que atuam no regime de apoio para confiabilidade da informação e também revezamento, visto              
que a atuação exige tanto o esforço físico como cognitivo. Tal regime de atuação garante a                
qualidade dos serviços, bem como diminui problemas laborais oriundos de desgastes físicos.            
Apenas com 3(três) profissionais o serviço multicampi era inviável e começou-se a investigar             
formas de se obter duas duplas de profissionais para que fosse possível atender mais de uma                
demanda no regime de revezamento. No final do mês de julho, o estudante surdo solicitou               
transferência para outro curso em outra universidade e os estudantes no cursinho preparatório             
descontinuaram. 

No ano de 2017, o curso de extensão da EPUFABC foi oferecido            
novamente, desta vez com cotas reservadas para vários grupos, bem como estudantes surdos sem              
qualquer restrição ao tipo de escolarização, seja pública ou privada. A prova de ingresso para o                
cursinho foi toda interpretada para a Língua Brasileira de Sinais, ou seja, enquanto os candidatos               
ouvintes respondiam 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha em papel e tinta, os estudantes              
surdos assistiam em vídeo e interpretavam a prova na sua língua materna e também respondiam               
em papel e tinta. Inscreveram-se 12 estudantes que iniciaram no mês de abril, mas no final do                 
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mês de setembro estes mesmos estudantes descontinuaram o curso. Não houve nenhuma            
demanda na graduação ou pós-graduação.  

 

DEMANDAS ATENDIDAS NO ANO DE 2016 

DEMANDA abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 

EPUFABC  
Segunda à sexta das 

13h00 às 18h00 
X X X X X X X 

 
Em 2017, um processo de remanejamento de uma vaga interna da ProAP            

trouxe à UFABC mais uma tradutora e Intérprete de Língua de Sinais redistribuída do Instituto               
Federal de Minas Gerais. Desta forma, o quadro de tradutores e intérpretes da UFABC conta               
com duas duplas de profissionais que atuam no regime de apoio e revezamento para todas as                
atividades com mais de 1 (uma) hora de duração, garantindo assim a qualidade dos serviços e                
principalmente a saúde dos nossos profissionais. Naquele ano, a UFABC solicitou mais TILSP e              
o Ministério da Educação autorizou que mais 5 (cinco) tradutores e Intérpretes de Língua de               
Sinais nível superior fossem contratados no regime eventual de 2 (dois) anos.  

Durante todos os anos, palestras abertas ao grande público, aulas magnas,           
feiras e eventos com autoridades, dentre outras atividades, puderam contar com os serviços de              
tradução e interpretação de Língua de Sinais com agendamento prévio e sem que estas atividades               
não prejudicassem o andamento das atividades de rotina com surdos regularmente matriculados. 

 
Descrição das atividades e formas de atuação 

 
Os Tradutores e Intérpretes de Libras/ Língua Portuguesa (TILSP) que           

atuam na promoção da acessibilidade linguística entre surdos e ouvintes através do serviço de              
tradução e interpretação do par linguístico Libras-Português e Português-Libras em atividades de            
ensino, pesquisa, extensão e administrativas, subdivididas em rotineiras e eventuais. Para           
desempenho das atividades de tradução e interpretação, os profissionais demandam uma carga            
horária específica para a preparação e estudo dos materiais a serem traduzidos, pois se trata de                
um processo que ocorre de maneira simultânea, necessariamente. A atuação desses profissionais            
na UFABC também contemplam serviços de natureza eventual, a saber:  

 
a) tradução de textos acadêmicos, quando solicitados previamente pelo docente ou           

discente surdo;  

b) tradução e interpretação de provas e simulados para discentes surdos; 

c) tradução dos editais de ingresso no âmbito da UFABC;  

d) gravação em Libras de comunicações institucionais;  
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e) tradução e interpretação de eventos institucionais. 

 
 

 
3.2.2 Espaço físico 
 

O Núcleo de Acessibilidade divide com a seção administrativa da ProAP           
uma sala no térreo do Bloco A; ali podem se acomodar até 5 pessoas utilizando 2 armários,                 
apesar da sala conter mais de 12 com o arquivo morto da seção de bolsas e tantos outros. Não há                    
espaços para equipamentos, nem para atendimento privado de estudantes e demais pessoas com             
deficiência. A ProAP está para liberar toda a sala para o Núcleo; isso acontecendo a sala será                 
suficiente para 10 ou 11 pessoas e um pequeno estúdio, mesmo assim não há espaço para guardar                 
todo o material. 

Em São Bernardo a sala é muito menor, comporta apenas 2 postos de             
trabalho, infelizmente ainda subutilizados por falta de pessoal. Com a equipe mínima necessária             
essa área será insuficiente. 
 
 
3.2.3 Tarefas diárias do Núcleo 
 
 
 
 
3.2.3.1 Atendimento ao discente em geral 
 

O atendimento diário aos discentes com deficiência ocorre por demanda,          
isto é, o estudante procura o Núcleo de Acessibilidade e expõe suas dificuldades, quase sempre               
necessitados de ação imediata. Entende-se que esse serviço pode ser pouco funcional na             
resolução de problemas que visam a prevenção, pois a atuação acaba por ser remediativa e               
pontual, ao invés de garantir estratégias eficazes na prevenção de ocorrência de situações             
desafiadoras futuras. Na maioria das vezes, trata-se de denúncia de situações penosas de             
acessibilidade, pedido de intermediação e facilitação de diálogo com docentes, facilitação de            
trabalhos e provas (inclusive providenciando local!), administração de vida acadêmica,          
intermediada junto à ProGrad, como cancelamento de disciplinas, mudança de turma, de sala,             
trancamentos, afastamento por motivo de tratamento médico e ainda solicitação de assistência            
psicológica, crises de diversas naturezas e administração de situações emergentes. 

É imprescindível que seja ampliado o atendimento sistemático preventivo,         
iniciado em 2018, com instrumental de acompanhamento da comunidade acadêmica, com           
possibilidades de encaminhamento a profissionais específicos, para garantir a eficiência da           
assistência estudantil e os direitos da pessoa com deficiência e diminuir a frequência dos casos               
emergenciais. 
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3.2.3.2 Monitoria Inclusiva 
 

A Monitoria Inclusiva é uma ação de acompanhamento, em sala de aula,            
de discentes com autonomia altamente comprometida; também é realizada a adaptação de            
material, mais frequentemente a transformação de textos em arquivo audível para discentes            
cegos e com baixa visão. Os monitores são selecionados e preparados pelo Núcleo de              
Acessibilidade e o trabalho é acompanhado diariamente.  
No quadro abaixo temos um registro do atendimento desde 2015: 
 

ano acompanhamento (horas) total (horas) alunos atendidos 
2015 922 1830 08 
2016 2682 4200 16 
2017 3560 6300 17 

 
Em 2018, até maio já tinham sido gastas mais de 350 horas de             

acompanhamento em sala de aula, mesmo com a desistência de 12 monitores de um total de 35. 
O acervo de áudio textos passou a marca de 500 arquivos entre obras             

completas, obras parciais (capítulos), artigos científicos, etc. Não está computada uma grande            
quantidade de notas de aulas e adaptações de slides. Este acervo precisa ser inventariado, revisto               
e, se for o caso, formatado adequadamente para uso de todos. Há interesse da UNESP em                
compartilhar material adaptado para cegos, o que pode ser alvo de parceria, em futuro próximo. 

Há necessidade de um aumento de, no mínimo, 5 monitores com a entrada             
dos ingressantes de 2018 e de um edital para preencher as vagas faltantes e o estabelecimento de                 
uma lista de espera. Os recursos para o pagamento das bolsas da monitoria são,              
preferencialmente, do PNAES (Decreto 7234/2010, Art. 3°, §1º, Inciso X).  

A formação e capacitação dos monitores exigem uma atenção especial e o            
trabalho de duas a três pessoas. O controle do trabalho exigiria atenção das 08 às 23 horas,                 
diariamente, nos dois campi, portanto 4 monitores, no mínimo; até recentemente isso foi feito              
por apenas um servidor, evidenciando mais uma vez a fragilidade dos recursos humanos no              
Núcleo de Acessibilidade.  

 
3.2.3.3 Auxílio Acessibilidade 

 
O Auxílio Acessibilidade previsto na Resolução ConsUni nº121, foi         

inicialmente oferecido à todos do primeiro grupo de ingressantes pela cota de pessoa com              
deficiência (2014), como se fosse uma bolsa permanência sem necessidade de análise            
socioeconômica, inclusive sem prazo e com renovação automática.  

Posteriormente a gestão sentiu a necessidade de monitoramento dos         
resultados e chegou à conclusão que o auxílio deveria servir para ajudar na superação das               
barreiras causadas pela inadequação do ambiente frente às características da pessoa com            
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deficiência, quer dizer, deveria ser personalizado, correspondendo às necessidades específicas do           
indivíduo. 

Com a crise de recursos em 2015 e necessidade de corte de boa parte das               
bolsas, não foi oferecido este auxílio. No ano seguinte, foi planejado utilizar recursos do              
Programa Incluir que só ficaram disponíveis faltando poucos dias para o fechamento do ano              
fiscal. Em ação de emergência, sem tempo hábil para análises, foi distribuída parte dessa verba,               
condicionada às necessidades específicas de cada um. A utilização dos recursos remanescentes            
foi garantida por edital para o ano seguinte – 2017, quando houve tempo de análise de caso por                  
caso. Os resultados obtidos ainda carecem de uma análise mais aprofundada, porém tudo indica              
que o procedimento foi o mais acertado até agora. Vale assinalar que o Auxílio Acessibilidade               
enquadra-se perfeitamente nos objetivos do PNAES e, portanto pode utilizar seus recursos.  
 
 
3.2.3.4 Orientação, comunicação e apoio ao docente 

  
O trabalho junto aos docentes iniciou-se em 2014. Todos os professores           

dos 16 discentes ingressantes por cota mais 2 que entraram anteriormente foram informados             
resumidamente, por e-mail, da situação de cada um. Paralelamente foram feitas chamadas para             
todos os docentes para iniciar uma capacitação inicial, incluindo a familiarização de conceitos             
fundamentais de acessibilidade; a adesão foi praticamente nula. 

No ano seguinte a forma de comunicação esgotou-se, pois com quase 60            
estudantes, a comunicação pessoal com cerca de 280 docentes era inviabilizada pela quantidade             
limitada de servidores na Seção de Acessibilidade enquanto muitas outras ações urgentes            
estavam sendo demandadas; optou-se por continuar comunicando pessoalmente os casos mais           
prementes e aos demais se disponibilizava acesso dos discentes a um resumo na rede através de                
senha. Com o número de discentes com deficiência de 2018 esta forma exigiria um              
acompanhamento pessoal de mais de mil relações docente-discente. Daí a opção de priorizar os              
casos em que o nível de autonomia é baixo e os demais foram atendidos por demanda. 

  
 
3.2.4 Tarefas necessárias não realizadas 
 

Segue abaixo a descrição de trabalhos necessários para prover o          
atendimento de pessoas com deficiência ou promover a acessibilidade institucional. O fato de             
incluir capacitação na lista de tarefas necessárias e ainda não realizadas, em hipótese alguma              
desmerece alguma capacitação já empreendida, distinguindo a de 2 TILS em atendimento a             
cegos (2014), alguns cursos breves de LIBRAS, ministrado pelos TILS para servidores (2015), a              
capacitação de monitores inclusivos a cada turma iniciante (2014, 2015, 2016 e 2017) e o curso                
de CIF para a comissão de avaliação para ingressantes em 2014 e 2015. Foi louvável o esforço                 
inicial, mas as carências estruturais não permitiram sequência e regularidade. 
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3.2.4.1 Atendimento Educacional Especializado 
 

O apoio à permanência de parte dos estudantes com deficiência exige           
participação de profissional em educação especial de forma sistemática. O sucesso acadêmico            
depende de superação de barreiras específicas devido às características do ensino superior e da              
própria UFABC. 

O direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) é        
fundamentado na Constituição (Art. 5º), na LDBEN (Artigo 58 e seguintes) e também é              
decorrente de convenções internacionais assinadas pelo Brasil como a das Guatemala (2001) e             
ONU (2007). O cumprimento desse direito não é opção, mas exigência legal. Cabe à UFABC,               
urgentemente, superar entraves administrativos, contratar os profissionais e iniciar ações efetivas           
para o início dessa tarefa. 

De acordo com o Decreto 7.611 (BRASIL, 2011) que dispõe sobre o            
AEE, no artigo 2º, parágrafo 1º, os incisos I e II esclarecem os objetivos desse serviço, em                 
conformidade com o público-alvo, a destacar: “I - complementar a formação dos estudantes com            
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no           
tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou II - suplementar à              
formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação”. 
 
 
3.2.4.2                   Planejamento Educacional Individualizado – PEI  
 

A elaboração e execução de um plano do AEE estão assegurados na Resolução nº 4 de 2                 
de outubro de 2009 e no presente, documento entende-se que tal plano deve ser construído com                
base nos achados descritos na proposta de um Planejamento Educacional Individualizado – PEI.             
Tal documento deve ser elaborado em parceria com os docentes responsáveis pelas disciplinas             
cursadas por cada universitário, com o propósito de superar as diferentes barreiras previstas no              
processo inclusivo de cada um deles. 
 
 

  
3.2.4.3 Acompanhamento acadêmico preventivo 
 

O atual atendimento somente por demanda tem que ser superado e, com            
profissionais adequados, deve ser implementado o acompanhamento acadêmico preventivo de          
todas as pessoas com deficiência cadastradas pelo Núcleo de Acessibilidade. Esse será um             
trabalho de acompanhamento minucioso do êxito e da progressão do estudante para detectar             
precocemente as dificuldades e agir para minimizá-las ou contorná-las. Isso requer uma equipe             
atuando simultaneamente nos dois campi, com apoio administrativo e tecnológico suficiente.           
Este trabalho pode indicar necessidade de orientação andragógica efetiva. Essa orientação, feita            
por educador(a) competente deve ser, preferencialmente, assumida por servidores do Núcleo de            
Acessibilidade; em situação emergencial poderia ser encaminhada para outro setor ou instituição. 
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3.2.4.4 Capacitação 
 

O trabalho de servidores com pessoas com deficiência requer capacitação          
inicial e contínua, inclusive no caso de profissionais qualificados. É conveniente prever a             
capacitação de servidores, de discentes com e sem deficiência, técnicos administrativos e            
terceirizados. A prioridade deve ser, pela ordem, para servidores do Núcleo de Acessibilidade,             
docentes em geral, discentes monitores inclusivos, servidores que trabalham com atendimento a            
esses alunos (por exemplo, secretaria acadêmica, laboratórios de graduação, atendimento da pós-            
graduação, etc.), demais servidores inclusive os terceirizados. Essa capacitação deve ser bem            
planejada, com controle efetivo das pessoas envolvidas e deve abranger uma parte básica comum              
e a continuidade de acordo com as necessidades de cada um, levando em conta suas funções. 

Há quatro anos houve uma tentativa de atrair docentes para uma formação            
inicial através de palestras e encontros presenciais. A adesão foi mínima, o que demanda estudos               
para maior taxa de sucesso, como por exemplo, o aviso prévio aos docentes sobre a presença de                 
alunos com necessidades especiais, procedimento que o núcleo não tem condições de realizar no              
momento. Posteriormente foram registrados esforços individuais de docentes para obter um           
mínimo de informações necessárias para resolver questões prementes em sala de aula. Há cerca              
de um ano foram iniciadas tratativas com o Núcleo de Educação à Distância (NEAD/UNESP)              
para um curso básico inicial, à distância, no ritmo e horário que o capacitando se dispuser, com                 
foco em docentes, mas extensivo a outros interessados. Houve alguma resistência burocrática            
devido a diferenças protocolares das duas instituições que retardaram a celebração de um             
convênio; caso isso se concretize há a possibilidade de compartilhar outros cursos na mesma              
direção, inclusive para o desenvolvimento de recursos didáticos específicos. 

O oferecimento de cursos de Língua Brasileira de Sinais deverá ser           
frequente e deve ser incentivado e apoiado em todos os níveis. 
 
 
3.2.4.5 Atendimento psicológico educacional preventivo 
 
  

O grupo de discentes com deficiência provavelmente está mais sujeito a           
problemas de caráter emocional do que o restante da população, pois as limitações impostas pelo               
meio dominante são mais severas, a exposição de suas diferenças são mais evidentes             
sujeitando-os mais frequentemente ao preconceito e ao bullying; a situação é mais grave nos              
casos de deficiência progressiva que os obrigam a readaptação contínua. A maioria dos casos              
apresenta peculiaridades ímpares. A permanência no ambiente universitário e a conclusão dos            
cursos em tempo hábil, fica mais comprometida se o acompanhamento psicológico individual            
não for permanente.  

No ano de 2017 o Núcleo de Acessibilidade contou com o trabalho            
exclusivo de uma psicóloga que, além da participação coletiva em várias ações também fez              
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atendimento psicológico individual, sob demanda. O trabalho não foi estruturado para ser            
contínuo, pois a perspectiva de continuidade em 2018 era incerta, mas o resultado indica a               
necessidade de estruturação desse serviço que poderá ser compartilhado com outros setores.  
 
 
3.2.4.6 Acompanhamento à saúde dos discentes 
 

Uma parte das pessoas com deficiência tem necessidade de         
acompanhamento à saúde física e mental, por motivos variados e não só pelas peculiaridades da               
deficiência. Muitos discentes têm essa situação agravada por condições socioeconômicas          
adversas. Isso tudo tem influência considerável no desempenho acadêmico. Não se trata de             
tratamento de saúde especificamente, mas de orientação e ajuda na organização da vida. Este é               
outro trabalho que poderá ser compartilhado ou encaminhado para setor mais especializado. 
 
3.2.4.7 Atendimento às necessidades físicas diárias 
 

Como já foi relatado no item 3.1.1, houve cobrança da Defensoria Pública            
Federal de apoio às necessidades físicas de alimentação, higiene e locomoção de estudante com              
deficiência. A porcentagem daqueles que necessitam desse apoio é pequena em relação ao             
universo das pessoas com deficiência na comunidade universitária, mas para esses casos não há              
como esquivar-se da responsabilidade. 
 
3.2.4.8 Outras responsabilidades e tarefas a serem compartilhadas ou transferidas 
 

O Núcleo de Acessibilidade assessora a matrícula de um grupo de           
discentes que ainda dependem dessa ajuda. A ProAP lhes dá a acolhida necessária, e essa               
parceria ainda é possível com boa eficiência. A implementação de novos módulos do sistema              
deverá melhorar ainda mais essa tarefa. Já a diversidade de programas e suas regras não tem                
facilitado o mesmo trabalho na Pós-graduação, por exemplo. É provável que os servidores da              
ProPG devam ser treinados para assumir essa responsabilidade. Pequenas tarefas como a            
orientação e acompanhamento de cegos e outras pessoas com deficiência que visitam a             
instituição podem e devem ser assumidas pelos próprios setores envolvidos. Reserva de salas             
para provas de alunos com deficiência que têm direito a um tempo maior ou ao isolamento e o                  
monitoramento dessas atividades, se forem difíceis de ser atribuídas aos docentes, deveriam ser             
assumidas pelas coordenações de curso ou pelos centros; atualmente são acumuladas pela            
pequena e sobrecarregada equipe do Núcleo de Acessibilidade. Essa lista pode ser acrescida             
bastante. Um esforço de múltiplas parcerias deveria ser incentivado pela instituição de sorte a              
incluir a totalidade da UFABC nas tarefas de inclusão. 

 
3.2.5 Equipamentos disponíveis e sua utilização 
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Ao longo desses quatro anos e meio o Núcleo de Acessibilidade foi adquirindo             
equipamentos, uma parte de tecnologia assistiva para empréstimo e uso direto de pessoas com              
deficiência outra parte para uso interno na elaboração de material audiovisual e para confecção              
de material pedagógico. O ritmo intenso de trabalho, o número pequeno de servidores e              
rotatividade nos últimos tempos dificultou a oportunidade de treinamento desses servidores no            
uso desses materiais e equipamentos, bastante necessário para a otimização no uso dos mesmos. 
A experiência de dividir esse material com outros setores não foi bem sucedida, causando              
desvios perdas e má utilização. É urgente a organização física desse acervo com registro, plano               
de manutenção, local adequado para armazenamento, distribuição inter campi, controle de uso e             
a regulamentação e operacionalização dos empréstimos e serviços mesmo para uso interno.            
Abaixo temos uma lista de boa parte desse material.  
 
Tabela - Equipamentos usados em tecnologia assistiva 
 

Equipamento  Quantidade Ano de aquisição 
Ampliador fixo 2 2013 
Scanner de voz 2 2013 
Ampliador portátil 4 2013 
Linha Braille 2 2014 
HD externo  3 2014 
Gravador de som - portátil 10 2014 
Reglete 4 2014 
Software leitor de tela - Jaws 2 2014 
Máquina fusora de relevo 1 2014 
Impressora Braille 1 2014 
Filmadora portátil 3 2014 
Máquina Perkins 1 2014 
Van 2 2017 
Tablet 6 2017 
Notebook 8 2017 
Máquina de corte 2 2017 
Software OCR - Abby Finne Reader 3 2017 
Conjunto ponto fácil 4 2017 
Transfer 4 2017 

 
3.3 Polo de formação em Letras/LIBRAS 
 

“A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ao criar o          
primeiro Curso de Graduação em Letras Libras (Língua Brasileira de Sinais) do país, tornou-se              
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um centro nacional de referência na área de Libras. O Curso de Graduação em Letras Libras, na                 
modalidade à distância, é uma ação desenvolvida para atender às demandas decorrentes da             
inclusão dos surdos na educação, conforme previsto no Decreto 5.626/2005 que regulamenta a             
Lei de Libras 10.436/2002, bem como para garantir sua acessibilidade, conforme previsto na Lei              
de Acessibilidade 5.296/2004 e em outras determinações legais.” 

“Como projeto especial com aporte financeiro da SEAD/MEC e da          
CAPES, o Curso de Graduação em Letras Libras, Licenciatura, teve seu início em 2006 e o                
Curso de Graduação em Letras Libras, Bacharelado, em 2008. No ano de 2010, 389 alunos,               
surdos e ouvintes, finalizaram a licenciatura. E em 2012, 690 alunos, surdos e ouvintes,              
concluíram a licenciatura (378 alunos) e o bacharelado (312 alunos). Portanto, o curso de Letras               
Libras EaD da UFSC, licenciatura e bacharelado, em parceria com diversas instituições de todo o               
Brasil, já formou mais de 1.000 profissionais em todo território nacional, tanto professores de              
Libras quanto tradutores e intérpretes de Libras-Português.” 

O texto acima é parte de um documento da UFSC que está             
disponível em https://libras.ufsc.br/libras-distancia/. A UFABC se inscreveu no edital de 2015           
que previa a criação de três polos, com início das aulas em 2016, e ficou em quarto lugar; a                   
classificação seria inviabilizada, pois a instituição ficou sem docente de LIBRAS, que pudesse             
exercer a função de coordenador, até meados de 2017, quando, coincidentemente, a UFSC             
resolveu prorrogar o edital para instituir mais polos. A UFABC, primeira convocada, começou a              
se preparar para essa tarefa de grande importância uma vez que o Estado de São Paulo tem a                  
maior demanda do país e não possui instituição pública que forme esse tipo de profissional.  

Com essa perspectiva, a UFABC necessitava de mais tradutores e          
intérpretes de LIBRAS e se candidatou, no MEC, para ser agraciada com vagas para contrato               
temporário. Contemplada com cinco vagas, a instituição precisa urgentemente efetuar o contrato            
neste ano, eleitoral, quando há restrições quanto a prazos. 

Os recursos humanos mínimos exigidos pela UFSC são: 1 (um)          
Coordenador (docente), 2 (dois) tutores presenciais bilíngues e 1 (um) profissional técnico para             
videoconferência. A distribuição de trabalho dessa tarefa cabe à UFABC e pode ser feita de               
forma a otimizar esses recursos. O polo abrirá 60 (sessenta) vagas: 30 (trinta) para o bacharelado                
e 30 (trinta) para a licenciatura. 

A criação dos polos foi adiada pela UFSC em 2017, em virtude de             
denúncias que envolviam seu setor de ensino à distância. O contato com aquela instituição              
precisa ser restabelecido com vistas a um planejamento efetivo desta ação que oferece uma boa               
oportunidade de contribuir efetivamente para a inclusão da comunidade das pessoas surdas no             
ensino superior e na sociedade em geral. 
 
 
 
3.4 Barreiras atitudinais 
 

 

https://libras.ufsc.br/libras-distancia/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão Permanente de Acessibilidade 
Av. dos Estados, 5001,  Bairro Bangu, Santo André, SP,  CEP 09210-580 
Fone: (11) 4996-7903 - proap@ufabc.edu.br 
 
 

As barreiras atitudinais são atitudes e comportamentos que        
dificultam ou impedem a participação da pessoa com deficiência na vida em geral, no              
desenvolvimento acadêmico e social e em particular, nesta instituição, nas atividades de            
ensino-aprendizagem. 

As barreiras atitudinais são identificadas na UFABC, como na         
sociedade em geral, por desconhecimento e preconceitos e são alimentadas pela insegurança e             
fuga à responsabilidade, produzindo indiferença e invisibilidade que dificultam o atendimento a            
avisos, recomendações e a sensibilização por ocasião de campanhas específicas. Contudo, os            
direitos consagrados na LBI exigem esforço de superação dessas barreiras com rapidez e             
eficiência, cabendo ao poder público uma série de ações. À UFABC, como instituição pública de               
ensino cabe boa parte dessas ações visando prioritariamente os direitos relativos à educação. Os              
prazos legais para implementação da maioria dessas ações se esgotaram em janeiro de 2016. 

 
Diariamente chegam relatos de insensibilidade, desrespeito às       

reservas de lugar, obstrução de vias de acesso incluindo o piso tátil, má vontade aparente de                
servidores docentes e administrativos, etc.  

O enfrentamento da tarefa de remoção das barreiras atitudinais não          
deve ser atribuído a uma área específica ou grupo, mas a todos da instituição. Um exemplo                
concreto disso é a decisão, de mudança de local dos pontos de ônibus que, não levando em conta                  
a prioridade de acessibilidade, produziu redução da autonomia de cadeirantes e, de forma             
drástica, de deficientes visuais que só conseguem utilizar os ônibus com apoio de outra pessoa.               
Depois da promulgação da LBI, não deveria ser aprovada nenhuma medida administrativa sem             
levar em conta um plano de acessibilidade. Assim barreiras atitudinais têm a capacidade de              
produzir outros tipos de barreiras. 

Deve-se considerar que cursos de capacitação, campanhas, avisos e         
esclarecimentos não são opções ocasionais, mas ações necessárias produzidas a partir de            
planejamento de todos os setores da instituição.  
 
 
3.5 Barreiras arquitetônicas e tecnológicas 
 

As barreiras arquitetônicas são aquelas que dificultam ou impedem         
o acesso de pessoas com deficiência aos mesmos locais e edifícios facilmente acessados pelas              
demais pessoas. 

Os campi da UFABC são recentes e foram construídos segundo as           
normas vigentes. Nestas circunstâncias era de se esperar que não houvesse problemas de acesso,              
contudo foram verificadas uma série de barreiras, em maior quantidade no campus de São              
Bernardo do Campo, que carece de intervenções importantes no médio prazo e de soluções              
emergenciais em curto prazo. 

Com recursos oriundos de emenda parlamentar foi contratada uma         
empresa (Espirit Nouveau) para produzir um projeto arquitetônico e urbanístico que dotasse o             
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campus São Bernardo da melhor acessibilidade possível. Foi solicitado que o projeto previsse             
ações em três prioridades: a prioridade A deve-se referir a ações urgentes, indispensáveis para              
conferir o status de acessível; a prioridade B englobará ações necessárias, mas não urgentes e à                
prioridade C comportará as ações que tornarão o campus São Bernardo em modelo, referência              
nacional em termos de acessibilidade. A participação da comunidade foi fundamental no            
diagnóstico inicial e em algumas decisões intermediárias. Esta comissão, assim que foi instituída             
participou de decisões importantes. Aguarda-se o encerramento da elaboração do projeto, para se             
passar à execução: uma nova fase, com preocupação sobre o financiamento e as prioridades no               
ritmo das obras. Soluções pontuais, indicadas no projeto, poderão ser replicadas no Campus             
Santo André em situações semelhantes. 

O Campus Santo André possui barreiras menos complexas, mesmo         
assim vem arrastando problemas por algum tempo, como por exemplo, o incipiente piso tátil, o               
acesso aos pontos de ônibus, acesso e permanência aos laboratórios e outras decorrentes mais de               
falta medidas administrativas adequadas e de mudanças de atitude. 

As barreiras tecnológicas são aquelas que impedem o acesso das          
pessoas com deficiência a equipamentos e softwares adequados às suas situações específicas. 
Estes problemas têm sido superados com empréstimos de equipamentos, compra e sessão de             
softwares, capacitação e auxílio acessibilidade. Estes serviços precisam ser otimizados por meio            
de parcerias adequadas. 

Apesar de a Universidade atender a lei em relação aos espaços construídos, percebe-se na              
prática certa fragilidade da estrutura arquitetônica em relação à permanência dos alunos em             
laboratórios didáticos. 

É necessária a atenção à alocação didática dos alunos com deficiência priorizando sua             
permanência em andares que possuam rampas para que seja possível a evacuação rápida e segura               
em casos de emergência. 

Os laboratórios didáticos em sua maioria são localizados em andares onde o acesso se dá               
apenas por escadas e elevadores, e é sabido que em caso de emergência os elevadores não podem                 
ser utilizados, bem como não existe plano de evacuação voltado à pessoas com deficiência para               
esses espaços. Como os laboratórios são espaços mais suscetíveis a emergências e acidentes, é              
necessário um plano de evacuação e atendimento de emergências que contemple as necessidades             
dos alunos com deficiência. 

Quanto à acessibilidade, apenas alguns laboratórios em São Bernardo possuem bancadas           
com altura adequada à permanência de cadeirantes. Para conseguir atender minimamente os            
alunos, em Santo André, nos laboratórios didáticos úmidos, foram disponibilizadas mesas           
móveis para o atendimento desta demanda, que é uma medida precária e paliativa, quando o               
certo seria o planejamento de adequações permanentes dos espaços, ou criação de espaços em              
locais mais acessíveis e de fácil evacuação. 

Houve uma visita às obras dos laboratórios do Bloco Zeta, onde notou-se que o              
mobiliário dito como acessível, não atendia às demandas minimamente necessárias, tornando o            
espaço inseguro denotando a falta de acessibilidade. Nesta ocasião foram solicitadas adequações            
como a instalação de bancadas rebaixadas para permitir o acesso de cadeirantes. 
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É do entendimento desta comissão que reformar os espaços já existentes é mais oneroso à               
Universidade do que planejar espaços ainda em obras ou espaços novos para serem acessíveis.              
Dessa forma seria possível priorizar a alocação didática das pessoas com deficiência para estes              
espaços acessíveis proporcionando uma experiência de ensino em sua totalidade, sobretudo com            
a segurança necessária que as práticas realizadas nesses espaços exigem. 

Também se denota a carência de planejamento que contemple a acessibilidade de pessoas             
com deficiência em novos projetos de ampliação da Universidade. 
 
3.6 Atendimento à LBI 
 

A tarefa de acolhimento e inclusão é de toda a sociedade. A Lei Brasileira              
de Inclusão (Lei 13.146 de 06 de Julho de 2015) estabelece os direitos da pessoa com deficiência                 
e responsabiliza autoridades e instituições; cobra uma série de medidas e estabelece prazos. A              
maioria dos prazos para o direito à educação esgotou-se em janeiro de 2016. A UFABC está                
incluída nessas responsabilizações como instituição de ensino e como parte do poder público. 
Assim sendo pode, a qualquer momento ser cobrada pelas ações previstas na lei. Nenhum setor               
da UFABC está fora dessas responsabilidades. Torna-se necessário, portanto, uma revisão           
acurada da LBI por todos os setores e a avaliação para verificar se estão sendo atendidas todas as                  
suas determinações. 
 
3.7 Representações  
 

O trabalho de inclusão de pessoas com deficiência requer uma gama de            
contatos com entidades para parceria em ações, formação e troca de experiências. Abaixo             
descrevemos três casos que, no momento, exigem contatos regulares. 

 
3.7.1  ABEA - Associação Brasileira para o Emprego Apoiado 
 

A UFABC é membro fundador da Associação Brasileira para o Emprego           
Apoiado, cuja finalidade principal é trabalhar pela inclusão com qualidade, de pessoas com             
deficiência no mercado de trabalho. A universidade tem participação no Conselho           
Administrativo com o servidor docente José Blanes Sala e representação nas reuniões            
deliberativas, plenárias e reuniões da ala acadêmica da associação também com o servidor             
Gustavo A. Galati de Oliveira.  
 
3.7.2 FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró Reitores de        
Assuntos Comunitários e Estudantis. 

 
A delegação da ProAP, nas reuniões do FONAPRACE sudeste, tem          

incluído sempre alguém do Núcleo de Acessibilidade para acompanhar as discussões referentes            
ao tema. Esta participação foi incrementada antes que a inclusão de pessoas com deficiência              
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fosse pauta de destaque no fórum. Desde 2013, a UFABC vem insistindo na importância do               
tema; em 2015, após promulgação da Lei nº13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) a             
coordenação programou uma mesa na reunião nacional onde a UFABC apresentou a sua             
experiência de implantação de cotas e de assistência a alunos com deficiência; o tema foi visto                
com certa curiosidade por alguns participantes, pois até então apenas 8 instituições possuíam             
trabalho na área e, na maioria delas, essas ações não estavam vinculadas à assistência estudantil.               
Depois da promulgação da Lei nº13.409 a questão da acessibilidade passa a ser pauta obrigatória               
do FONAPRACE, onde aumenta a importância da participação da UFABC pois deve            
compartilhar os modos e meios de implementar uma nova política de inclusão com as IFES, cuja                
maioria são iniciantes nesta política afirmativa. 
 
3.7.3 CCS: GT Mobilidade 
 

O Programa UFABC Sustentável tem no Plano de Gestão         
de Logística Sustentável 2016 - 2022 (PLS) seu principal instrumento. Aprovado em julho de              
2016, o PLS conta com uma estrutura gerencial composta pela Comissão Consultiva à             
Sustentabilidade (CCS), de seus Grupos Temáticos de Assessoramento, e o apoio da Pró-Reitoria             
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI). 
 A ProAP é representada no Grupo Temático de        
Assessoramento que trata da mobilidade – GT Mobilidade – pelo servidor Gustavo A. Galati de               
Oliveira, com a finalidade de contribuir com os interesses da política de inclusão das pessoas               
com deficiência. O GT Mobilidade foi responsável, entre outras coisas, pela instalação do             
estacionamento no subsolo para bicicletas e cadeiras de rodas. 
 
 

  
3.8 Outros assuntos relacionados 
 
3.8.1 A comunicação com a comunidade é insuficiente; é necessário mostrar o           
que tem sido feito para envolver as pessoas, obter adesões e mudar comportamentos. 
 
3.8.2 Há pesquisas na UFABC envolvendo as questões de acessibilidade; é          
necessário fazer um mapeamento dessas pesquisas. Divulgar, apoiá-las e envolver a comunidade            
no que for possível são atitudes positivas que contribuem para os fins esperados. 
 
3.8.3 Com o fim das zeladorias as salas de aula correm o risco de ser um espaço                
hostil às pessoas com deficiência, pois não se tem a certeza de que os lugares reservados ainda                 
estarão demarcados, se os equipamentos e materiais mínimos e os móveis acessíveis estão em              
condições. É necessário priorizar alguns espaços para alocar os discentes com deficiência,            
levando em conta não só a acessibilidade como a segurança, principalmente em caso de incêndio               
e outros acidentes. 
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3.8.4 A questão da inclusão e permanência da comunidade surda envolve um           
conhecimento mais profundo de suas características. O esforço junto à Escola Preparatória, já no              
quinto ano de trabalho mostra-se insuficiente para a demanda, mostrando-se necessário uma            
avaliação minuciosa desse trabalho e a busca de alternativas desses esforços, se for o caso, já                
para o próximo ano. 
 
 
 
 
4.0 Solicitações à Reitoria 
 
4.1 Priorizar esforços para contratação permanente de quadros profissionais        
específicos para o Núcleo de Acessibilidade, não só solicitando vagas para o MEC mas              
transformando vagas de nível E, que ficam disponíveis por aposentadoria, licenças,           
transferências. Reforçar as instâncias internas, sobretudo à SUGEPE a importância de repor as             
vagas abertas e contratar pessoal temporário disponibilizado pelo MEC: TILS e especialistas em             
acessibilidade. 
 
4.2 Remover as barreiras que impedem as parcerias com a UNESP para a            
capacitação de pessoal (docentes, demais servidores, monitores, etc.) 
 
4.3 Promover o retorno do serviço de zeladoria ou alternativa que garanta as            
condições de acessibilidade nos ambientes de ensino-aprendizagem, principalmente nas salas de           
aula. 
 
4.4 Dar prioridade à execução do Projeto de Acessibilidade do campus São           
Bernardo, buscando ou administrando os recursos necessários.  
 
4.5 Dar prioridade à execução do piso tátil no campus Santo André e o acesso              
pleno de cadeirantes e cegos aos pontos de ônibus. 
 
4.6 Dar prioridade à acessibilidade no planejamento de ações administrativas         
e nas normativas internas. 
  
4.7 Incluir a ACI nas campanhas de conscientização da comunidade.  
 
4.8 Articular na ANDIFES interferência junto ao MEC para instruir         
adequadamente as IFES sobre a porcentagem a ser aplicada nas cotas para pessoas com              
deficiência conforme a Lei nº13.409/2016. 
 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão Permanente de Acessibilidade 
Av. dos Estados, 5001,  Bairro Bangu, Santo André, SP,  CEP 09210-580 
Fone: (11) 4996-7903 - proap@ufabc.edu.br 
 
 

4.9 Encaminhar à DPF os planos para suprir as necessidades de atendentes           
pessoais ou profissionais de apoio escolar. (LBI, Art. 3º, Incisos XII, XIII e XIV) 
 
4.10 Incentivar e cobrar a implementação da LBI em todos os setores da            
UFABC, de modo que todas as instâncias da universidade sejam responsáveis por garantir a              
acessibilidade interna de cada órgão. Nesse escopo, o Núcleo poderá atuar enquanto consultor e              
assessor nesse âmbito. 
 
4.11 Para que a Comunidade se envolva nas questões de acessibilidade é           
necessário que a Comissão Permanente de Acessibilidade possua composição mais abrangente e            
diversificada, com representação dos setores de atendimento ao aluno e não somente um             
representante da Pró-reitoria de Graduação. Por isso, é necessário que a composição da             
Comissão seja alterada. 
 
4.12 Da mesma forma é necessário que outras comissões tenham como membro um            
representante da CoPA, para que as demandas dos alunos sejam levadas em consideração nas              
decisões da rotina Universitária. 
 
4.13 Garantir a elaboração e implementação do PEI – Planejamento Educacional Individualizado            
de cada universitário, em cada disciplina. 
 
4.14 Criar condições para aplicar ações recomendadas pelo Ministério da Educação – MEC, em              
relação ao número de alunos que uma sala de aula deve comportar. Recomenda-se em torno de                
“25 alunos, sendo destes um máximo de 2 alunos com deficiência” (BRASIL, 2000, p. 20). 
 
4.15 Garantir a efetiva implantação de um programa de capacitação inclusiva, que envolva todos              
os segmentos da UFABC, a destacar: docentes, técnicos administrativos, discentes e           
terceirizados. 
 
4.16 Garantir a implementação das ações estruturadas no Documento Orientador do Programa            
Incluir (BRASIL, 2013) que visam:  

a) infra-estrutura (projetos arquitetônicos concebidos à luz do desenho universal), 
b) currículo, comunicação e informação (garantia da aprendizagem), 
c) programas de extensão,  
d) programas de pesquisa,  

 
4.17 Garantir o cumprimento das ações descritas na Carta de Natal pela defesa das pessoas com                
deficiência, com transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação na educação           
superior e tecnológica no Brasil (2018). Destacam-se as principais ações: 
 

a) assegurar no Plano de Desenvolvimento Institucional o estabelecimento de           
diretrizes e estratégias que visem ações inclusivas,  
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b) fomentar e instituir ações e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão na área              
da inclusão e da acessibilidade, 

c) incentivar e desenvolver programas de formação continuada,  
d) garantir a prestação de serviços de Educação Especial por meio de medidas             

individualizadas e coletivas nos ambientes em que as atividades acadêmico-científicas são           
desenvolvidas, favorecendo o acesso e a permanência, a participação e aprendizagem do            
público-alvo da educação especial na educação superior,  

e) incluir disciplinas que envolvam a inclusão e acessibilidade nos projetos           
pedagógicos e matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação, dentre outras            
ações.  
 
 
 
5.0 Sugestões à ProAP e ao Núcleo de Acessibilidade 
 
5.1 Envidar esforços para repor as vagas ociosas do Núcleo de Acessibilidade.           
Planejar a divisão do Núcleo de Acessibilidade em duas seções: uma para gerir os trabalhos dos                
TILS e outra para gerir o atendimento e orientação aos discentes e docentes na direção da                
inclusão e da permanência. Isso tudo com o apoio administrativo necessário. 
 
5.2 Equacionar o atendimento às necessidades individuais diárias de pessoas         
com deficiência com autonomia muito limitada, encaminhado a contratação dos profissionais           
adequados, se necessário.  
 
5.3 Discutir e elaborar propostas para resolver as pendências junto a          
Defensoria Pública Federal e Ministério Público Federal no que se refere à reserva de vagas e                
acolhimento de estudantes com deficiência e encaminhá-las à Reitoria. 
 
 
5.4 Reavaliar, em função de objetivos educacionais específicos, as ações junto          
à Escola Preparatória visando atingir a inclusão da comunidade surda e definir a prioridade no               
atendimento do serviço de tradução/interpretação de LIBRAS. 
 
5.5 Organizar, na forma de regulamentos ou regimentos, os serviços de          
monitoria inclusiva, empréstimo de equipamento, acompanhamento acadêmico, auxílio        
acessibilidade, tradução/interpretação de LIBRAS, etc. Sugestão: Utilizar, sempre que possível, a           
Central de Serviços. 
 
5.6 Manter contato permanente com as divisões acadêmicas da ProGrad e da           
ProPG. Manter atualizadas as coordenações dos cursos e os centros. 
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5.7 Promover parcerias gradativas com todas as áreas da UFABC, com          
finalidade de envolver toda a comunidade universitária para propiciar o pleno gozo dos direitos              
das pessoas com deficiência, seguindo os preceitos da LBI e removendo gradativamente as             
barreiras físicas, atitudinais e tecnológicas. Sugestão: iniciar com os próprios setores internos da             
ProAP, a Prefeitura Universitária, a Auditoria e o NTI. 
 
5.8 Retomar o contato com a Universidade Federal de Santa Catarina para           
planejamento do Polo de Formação em Letras/LIBRAS. 
 
5.9 Acompanhar, junto à Superintendência de Obras, o encerramento do         
Projeto de Acessibilidade do Campus São Bernardo e posteriormente manter a reitoria informada             
das ações necessárias ao seu financiamento e execução. 
 
5.10 Definir o papel de psicólogos (as) e assistentes sociais na avaliação de            
pessoas deficiência à luz da legislação atual incluindo a forma de participação. 
 
5.11 Encaminhar estudos e ações para suprir a necessidade de atendentes ou           
profissionais de apoio escolar (itens XII, XIII e XIV do art. 3º da LBI). Encaminhar a solução                 
encontrada para a reitoria comunicar a DPF. 
5.12 Manter contato permanente com a ProGrad para priorizar a alocação          
didática das pessoas com deficiência em locais mais acessíveis e de fácil evacuação, sobretudo              
em laboratórios didáticos que via de regra se encontram em andares acessíveis apenas por              
escadas e elevadores. 
5.13 Manter contato permanente com Coordenação de Laboratórios didáticos        
disponibilizando quadrimestralmente a lista de alunos que utilizarão seus espaços, bem como as             
necessidades de cada um deles, para que seja possível a adequação dos espaços (que já não são                 
acessíveis) e da alocação didática e para que seja possível a capacitação dos servidores que               
receberão estes alunos. 
5.14 Capacitar os servidores que tem contato direto com os alunos, quer sejam            
docentes ou técnicos administrativos, sobretudo os técnicos dos laboratórios didáticos que           
necessitam proporcionar condições ambientais seguras para o desenvolvimento das aulas          
práticas.  
 
 
 
6.0 Conclusão 
 

A UFABC saiu na frente na inclusão de pessoas com deficiência quando            
não havia obrigatoriedade legal. Percorreu bons caminhos de superação da mentalidade de            
benemerência e da predominância da visão médica e iniciou-se no caminho da educação             
inclusiva com a promoção da autonomia. O caminho escolhido exigia um incremento constante             
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de recursos humanos e estruturais. O número de discentes com deficiência aumenta a cada ano e,                
atualmente uma legislação consistente exige ações efetivas em várias direções. A Comissão            
Permanente de Acessibilidade, instituída pelo Conselho Universitário, foi incumbida de          
inventariar as fragilidades e indicar necessidades e espera ter cumprido o seu papel, até o               
presente momento, com este relatório. Algumas ações são necessárias para evitar situações de             
calamidade: não há como contemporizar quanto se trata de direitos; outras são importantes para              
evitar o esvaimento de uma equipe com risco de perder as referências, a garantia de continuidade                
e aperfeiçoamento e até mesmo o destaque na liderança de um trabalho praticamente pioneiro. 

Nenhum plano será eficiente se não houver profissionais para executá-lo,          
portanto a prioridade máxima do momento é a composição do quadro de profissionais do Núcleo               
de Acessibilidade. Com os recursos atuais não há como atender adequadamente às necessidades             
de mais de 190 discentes (graduação) com deficiência; em previsão realista podem ser cerca de               
350 em 2022, 80 deles necessitando de atenções muito especiais. O colapso no atendimento é               
iminente. 

Cumprindo as sugestões descritas neste relatório, a UFABC evitará perder          
a experiência acumulada e terá condições para ser referência no trabalho de inclusão. Não se               
trata de opção de ação, mas de garantia de direitos, que não se pode relegar a um grupo de                   
pessoas ou setores, mas a todos incluindo a administração em todos os níveis. 

Não se trata de correr para alcançar, mas de manter a dianteira, embora             
ainda falte muito para sentir a sensação do dever cumprido. 

Não se trata de seguir uma referência, mas de abrir caminho, embora haja             
sempre o que aprender com a experiência dos outros e essa habilidade é inerente à sabedoria,                
sempre perseguida. 
 
 

Santo André, Maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 


