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UERJ ACESSÍVEL - RELATÓRIO 1 

Levantamento dos alunos com deficiência da UERJ e suas demandas 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do que preconizam as políticas públicas sobre inclusão e acessibilidade, 

urge à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) adequar-se para atender as 

demandas de graduandos com deficiências que fazem formação acadêmica na referida 

instituição.  

Assim, em abril/2013, a Coordenadoria de Avaliação, Projetos Especiais e 

Inovação (COPEI) da Sub-Reitoria de Graduação (SR1) implantou o Projeto UERJ 

ACESSÍVEL com vistas a levantar dados sobre o quantitativo de alunos de graduação 

com deficiência na UERJ e detalhar as necessidades especiais desta parcela da 

população. O presente relatório apresenta o levantamento preliminar de alunos com 

deficiência da UERJ e suas demandas. Os dados apresentados neste documento foram 

coletados de 28/08/2013 até 15/10/2013. 

 

 

METODOLOGIA 

 Foi utilizado um breve questionário elaborado pelas Professoras Celly Cristina 

Alves do Nascimento Saba (COPEI-SR1) e Eneida Simões da Fonseca (DEIC-EDU) e a 

Pedagoga Valeria de Oliveira Silva (PRB-EDU), tomando como base documentos 

semelhantes utilizados por outras instituições de ensino superior. A versão final do 

questionário foi editada pela equipe do LATIC1 que também realizou todos os 

procedimentos necessários para que ele fosse inserido no GOOGLE DOCS. O mesmo 

foi, então, disponibilizado para acesso pelos graduandos da UERJ utilizando um link 

presente no Sistema Aluno Online da UERJ quando do período de inscrições em 

disciplinas. 

 O questionário se compunha de três questões sendo a primeira e a terceira 

detalhadas (com subitens para resposta). A primeira questão perguntava se o 
                                                           
1
 O LATIC teve as seguintes pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente na elaboração do formulário do UERJ ACESSÍVEL: Marcia 

Taborda (coordenadora); Rosana Carlos Vidal (pedagoga); Alexsandra Barbosa (pedagoga); Driele Monteiro (apoio pedagógico); 
Layane Felismino (bolsista de Pedagogia); Crislaine Barbosa (bolsista de Pedagogia) e Renata Viana (bolsista de Pedagogia) 
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graduando tinha deficiência e qual era ela. A segunda pergunta perguntava detalhes 

da deficiência no âmbito físico, visual, auditivo, da aprendizagem. Apenas no âmbito 

do comprometimento visual, havia novo detalhamento. A terceira e última perguntas 

eram sobre a necessidade de algum recurso, tecnologia assistiva ou ajuda técnica para 

as atividades acadêmicas da UERJ e quais seriam eles. 

 Concomitantemente, foi enviado às diversas Unidades da UERJ memorando 

solicitando que divulgasse a proposta de coleta de dados para o UERJ ACESSÍVEL junto 

aos alunos, pedindo que estes preenchessem o questionário quando da inscrição em 

disciplinas. Também foram feitos cartazes2 sobre o assunto e enviados às Unidades 

para melhor divulgação da proposta e da solicitação. 

 

RESULTADOS 

 Foram coletadas respostas de 1310 estudantes de graduação da UERJ no 

período compreendido entre 28 de agosto e 15 de outubro de 2013.  

No que se refere à deficiência, 96% dos respondentes (1257 graduandos) 

declararam não possuir nenhuma deficiência ou problema de comunicação. 

Entretanto, trinta e três graduandos (3%) declararam ter algum tipo de deficiência ou 

problema de comunicação. Dezessete graduandos (1%) responderam que não 

desejavam declarar se tinham ou não deficiência ou problema de comunicação. 

Uma vez que o referido questionário buscava informações sobre as deficiências 

apresentadas pelos graduandos da UERJ, na caracterização das mesmas, o 

comprometimento visual foi o de maior ocorrência na instituição, tendo sido citado 

por treze (13) graduandos. Em segundo lugar, apareceu deficiência auditiva com nove 

(09) graduandos declarando possuí-la. Em terceiro lugar, mencionado por sete (07) 

graduandos, ficou problemas de comunicação. Também foram citados problemas de 

aprendizagem (04 graduandos), paralisia cerebral (01 graduando) e comprometimento 

físico (02 graduandos). 

Ainda no item sobre deficiência, um (01) graduando assinalou que não desejava 

declarar a deficiência que possuía e outros dois (02) graduandos alegaram ‘outros’ 

para o item ‘tipo de deficiência’.  

                                                           
2
 Idealizado com a ajuda de Maria Angélica (SR1) com impressão feita na Gráfica da UERJ 
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No que diz respeito às especificações no âmbito da deficiência visual, a maior 

prevalência foi de baixa visão (07 graduandos). No detalhamento da baixa visão, a 

maior ocorrência foi de visão turva (05 graduandos) seguida de visão tubular (03 

graduandos) e visão periférica (03 graduandos). A visão distorcida foi citada por dois 

(02) dos graduandos. Três (03) graduandos admitiram ter glaucoma e dois (02) outros 

se declararam como sendo cegos.  

Quanto às especificações no âmbito da deficiência auditiva, cinco (05) 

graduandos se declararam como tendo surdez moderada, quatro (04) apresentavam 

surdez severa e dois (02) outros graduandos alegaram comprometimento profundo da 

audição.   

Dos graduandos que declararam ter problemas de aprendizagem, três (03) 

deles apresentavam dislexia e o outro (01) mencionou possuir disgrafia e/ou 

discalculia. 

No que diz respeito aos dois (02) graduandos com deficiência física, um deles 

declarou possuir tetraplegia, ou seja, sem movimento do corpo. 

Para além da deficiência, na segunda parte do questionário, os graduandos 

foram perguntados se necessitavam de recursos e/ou equipamentos específicos para 

sua autonomia acadêmica na UERJ e quais seriam tais materiais. 

No que dizia respeito à necessidade de algum tipo de recurso, tecnologia 

assistiva e/ou ajuda técnica, a grande maioria dos graduandos (1275; 97%) assinalou 

negativamente, ou seja, disse não necessitar de tais recursos. Entretanto, trinta e cinco 

estudantes (3%) alegaram necessitar de recursos específicos para um adequado 

desempenho em suas atividades acadêmicas. O recurso mais frequentemente citado 

foi o texto digital (13 graduandos), seguido de apoio ou suporte para a escrita manual 

(12 graduandos) e texto em áudio (10 graduandos). Também foram citadas a 

necessidade de intérprete LIBRAS-Portugues-LIBRAS (03 graduandos), texto em Braille 

e texto ampliado (06 graduandos para cada um dos tipos de texto), ledor e/ou 

transcritor (09 graduandos), comunicação alternativa (04 graduandos) e lupa 

eletrônica (02 graduandos). Em geral, o graduando assinala mais que um recurso 

quando respondendo ao questionário. 

Oito (08) graduandos alegaram requerer outros recursos não citados no 

formulário online. Dentre estes recursos foram mencionados: muleta, cadeira de 
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rodas, carteira para canhoto, laboratórios com computadores adequados para ensino 

de informática, piso tátil, iluminação no campus, gravador de voz e software com 

corretor ortográfico para elaboração de texto. 

 

  

CONSIDERAÇÕES 

Quanto ao questionário, o mesmo precisa ser revisto para que possamos 

identificar quando o respondente assinala mais que um item como resposta ou para 

deixa-lo marcar apenas um item ou aquele que considere mais prevalente.  Isso é 

importante porque, caso contrário, pode parecer que a análise não foi feita 

adequadamente.3  

Apesar dos posicionamentos iniciais favoráveis da Diretoria de Informática 

(DINFO) e do Departamento de Administração Acadêmica (DAA), a alocação do 

referido documento no Sistema UERJ não se efetivou por questões internas da DINFO 

relacionadas ao Provedor UERJ. Tais fatores demandariam tempo para atender ao que 

foi solicitado pela COPEI para o referido projeto. Sendo assim, e contando com o apoio 

do LATIC, a opção mais célere foi alocar o link do questionário do UERJ ACESSÍVEL no 

Sistema UERJ (aluno online), mas disponibilizar o referido formulário no GOOGLE 

DOCS. Com estes procedimentos, este levantamento preliminar viabilizou-se. 

Infelizmente, isso fez com que não se obtivesse detalhes de quem era o aluno e nem 

em qual curso o mesmo estava matriculado.4 

No presente levantamento não houve informações sobre alunos com 

problemas emocionais e/ou de comportamento talvez porque este item fique em 

OUTROS e o aluno tem que escrever sobre sua condição. Este item deve ser revisto 

                                                           

3 No presente relatório a deficiência visual foi declarada por 13 dos graduandos. Quando da especificação da 

deficiência, 2 eram cegos, 7 tinham baixa visão e 2 possuíam glaucoma.  No somatório teríamos 11 respondentes e 
não 13. Então surge o questionamento: os 2 graduandos que disseram ter deficiência visual mas que não 
detalharam a mesma, porque não o fizeram? Isso nos leva a pensar que o questionário parece estar dando margem 
à equívocos e duplicação de respostas e que isso deve ser solucionado para garantir a fidedignidade do 
levantamento.  

 
4
 Enquanto o formulário não estiver inserido no Aluno Online, é preciso que o mesmo tenha questões sobre quem é o 

aluno (matrícula) e em qual curso está matriculado. Quando da sua inserção, o próprio sistema tem como identificar 
o aluno e o curso. 



5 
 

porque, o detalhamento do mesmo depender do respondente escrever sobre sua 

limitação pode ter gerado uma ‘omissão’ e, não necessariamente, a existência desse 

problema na UERJ. 

É possível à estrutura da UERJ atender adequadamente aos 35 estudantes que 

declararam ter algum tipo de deficiência. O PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS (PRB) 

da Faculdade de Educação já realiza uma série de atividades (ANEXO 1) que atendem 

às necessidades de algum desses estudantes. 

 

 

DESDOBRAMENTOS 

 A UERJ deve dar continuidade à atenção aos aspectos de acessibilidade dos 

estudantes com deficiência no Campus no que se refere à remoção de barreiras 

arquitetônicas para locomoção autônoma e segura, a alocação de cadeiras de canhoto 

nas salas de aula, a iluminação adequada do Campus, a identificação tátil do piso e a 

instalação de placas com identificação em Braille que facilitarão a autonomia daqueles 

com deficiência visual. 

 É preciso dar prosseguimento às articulações com a Diretoria de Informática 

(DINFO) e o Departamento de Administração Acadêmica (DAA) para que o 

questionário do UERJ ACESSÍVEL se tone item efetivo do Aluno Online um vez que a 

idéia inicial era que o questionário fosse nele disponibilizado. 

 A divulgação do UERJ ACESSÍVEL deve ser mantida junto aos graduandos nas 

diversas Unidades Acadêmicas da UERJ para que tenhamos uma maior representação 

da realidade dos alunos, principalmente daqueles com deficiência. O formulário do 

UERJ ACESSÍVEL deve ser preenchido semestralmente (quando do período de 

matrícula). O ideal é que o aluno só consiga inscrever-se nas disciplinas após responder 

ao formulário. Por isso a continuidade dos contatos com a DINFO. 

Como desdobramento, estas informações são passadas ao PROGRAMA 

ROMPENDO BARREIRAS (PRB) da Faculdade de Educação e/ou ao NÚCLEO DE 

ACOLHIDA AO ESTUDANTE (NACE) da Reitoria da UERJ para planejar e proporcionar o 

adequado atendimento das necessidades especiais desses alunos no sentido de que os 

mesmos realizem exitosamente seus estudos e participem integralmente das 

atividades oferecidas na instituição. 
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Nesse sentido, de acordo com o citado no parágrafo anterior, o PRB foi 

consultado para opinar sobre o levantamento aqui apresentado e salientou as 

situações que requerem melhoria no sentido de mis efetivamente atuar junto a esta 

parcela da população Uerjiana. São eles: 

-alocação de profissional de apoio administrativo fixo; 

-adequação, ampliação e climatização do espaço físico de funcionamento do 
referido Programa; 

-renovação de equipamentos de computação para que possam receber 
programas específicos para as necessidades dos deficientes, mas que requerem maior 
espaço de HD do que o que têm os equipamentos utilizados no momento; 

-equipamento TDD (telefone para surdos) por ser assim mais um canal de 
comunicação com e/ou para os estudantes surdos; 

-estabelecimento de parceria coma Gráfica da UERJ para impressão em A3 de 
texto adaptado para estudante com limitação visual. 

-agendamento de entrevista com os alunos com deficiência porque, o recurso 
ou estratégia que atende as necessidades especiais de um determinado estudante, 
pode não atender a outro, mesmo que tenham a mesma deficiência. 

Sobre este último item, de acordo com o PRB, são muitas as características que 
definirão o perfil dos estudantes com deficiência, suas necessidades educacionais 
especiais diante das particularidades de cada curso. Pode ser, inclusive, que seja 
necessário capacitar o estudante para o uso de alguma tecnologia assistiva específica. 

O PRB atende os estudantes com deficiência em suas necessidades. Entretanto, 
também ressaltou ter, entre suas metas, orientar e informar sobre adequação 
curricular, acessibilidade e estratégias pedagógicas e acadêmicas as Direções, 
Coordenações, Professores e todos(as) os(as) discentes das Unidades da UERJ que 
tenham como colegas de turma, estudantes com deficiências, inclusive fora do Campus 
Maracanã, para remover ou contornar as barreiras atitudinais com as quais estes 
estudantes se deparam. 
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ANEXO 1 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS (PRB)5 

Atualmente, o PRB conta com os seguintes serviços para aqueles com 
deficiência visual: Impressão em Braille; Digitalização de textos que se encontram 
impressos (de preferência do original e sem rasuras) nos formatos TXT, DOC e/ou PDF 
acessível; Gravação digital em áudio direto do texto impresso ou gravação eletrônica; 
Descrição de vídeos em áudio (audiodescrição) ou de forma textual; Transcrição de 
legendas de vídeos que estejam em outras línguas que não seja o Português; Descrição 
textual de imagens, acompanhadas ou não de textos; Pesquisa assistida em meio 
digital na internet por computadores do PR B; Formatação de textos diversos para o 
estudante entregar a seus professores; Atendimento ao usuário em tempo real, por e-
mail, telefone ou SKYPE; Leitura e transcrição das avaliações (o estudante deve 
agendar com antecedência e esta atividade é disponibilizada somente para o Campus 
Maracanã). Aos que têm baixa visão, é possível agendar o uso do Aladim, aparelho que 
permite a leitura ampliada em uma TV direto do original sem digitalizar. 

Para a deficiência auditiva, o PRB conta com: Curso de aperfeiçoamento do 
Português escrito;Transcrição de arquivos em áudio para textos escrito; Revisão de 
seus textos acadêmicos; Transcrição do áudio de vídeos; Mediação de contatos 
acadêmico via telefone e orientações que se façam necessárias. Para os usuários de 
LIBRAS, O PRB está oferecendo o curso Português como L2 (segunda língua) 

Para os problemas de comunicação, o PRB pode orientar os estudantes, por 
exemplo, no caso dos disléxicos, de orientá-los sobre como fazer uso de leitores de 
telas e gravações em áudio para auxiliar nas atividades acadêmicas. Para os disléxicos, 
o PRB já elabora texto digital, mas, precisa que seus equipamentos sejam melhorados 
para agilizar o serviço. Para os disgráficos é possível oferecer revisão de trabalhos.  

Para os estudantes com paralisia cerebral, o PRB pode auxiliar em transcrições 
e ajudar em pesquisas e formatações de textos acadêmicos.  

 

                                                           
5
 Informações de atividades desenvolvidas pelo PRB obtidas através de contato com a Pedagoga Valeria 

Oliveira Silva que faz a coordenação pedagógica do referido Programa. 


