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UERJ ACESSÍVEL - RELATÓRIO2 

Mapeamento das demandas de alunos com deficiência da UERJ 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Dando prosseguimento à proposta de levantamento dos alunos com deficiência da 

UERJ e suas demandas, apresentamos aqui os resultados dos dados coletados a partir de 

12/2013 até 31/03/2014. 

No presente relatório, além dos dados sobre as necessidades especiais relacionadas às 

deficiências dos alunos, a informação sobre o curso de graduação em que eles estão 

matriculados, torna possível propor estratégias e orientações específicas para a vida 

acadêmica desse mesmo grupo. 

 

METODOLOGIA 

 Conforme mencionado no relatório anterior (Relatório 1 de Outubro/2013), manteve-

se o uso do questionário elaborado e utilizado através do GOOGLE DOCS. Entretanto, ao 

mesmo foram incluídos dois itens: um referente ao curso de graduação e outro sobre a 

matrícula do aluno na UERJ. Isso se deu porque, quando da primeira coleta de dados, 

não foi possível incluir o questionário no sistema ALUNO ONLINE e, na análise dos 

resultados para o primeiro relatório (outubro/2013) não se obteve informação sobre a 

localização do aluno dificultando propor estratégias específicas relacionando as 

necessidades especiais do aluno e sua formação acadêmica. 

Manteve-se, também, o link disponibilizado no Sistema Aluno Online para 

acesso pelos graduandos da UERJ ao referido questionário. As diversas Unidades foram 

informadas dessa nova etapa de coleta de dados e pedidas que a divulgassem junto 

aos discentes pedindo que estes preenchessem o questionário quando da inscrição em 

disciplinas. 

  



RESULTADOS 

FOCOS 

- Aspectos gerais: 

 . quantitativo de alunos da UERJ 

 . quantitativo de alunos com deficiência da UERJ 

 . quantitativo de alunos por unidade acadêmica da UERJ 

 . quantitativo de alunos com deficiência por unidade acadêmica 

 . quantitativo de respondentes 

 

- Aspectos específicos: 

 . descrever os tipos de deficiências e a graduação que estes alunos cursam na UERJ 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

DESDOBRAMENTOS 

 . Sabendo em que curso de graduação o aluno com deficiência está matriculado será 

possível pedir ao PRB para listar as necessidades mínimas dos mesmos no que se refere ao 

cumprimento das diversas atividades relacionadas à vida acadêmica na UERJ. 

. Verificar se há graduandos com problemas emocionais e/ou de comportamento para 

serem encaminhados ao UERJ pela VIDA. 

 


