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UERJ ACESSÍVEL –RELATÓRIO3 

Mapeamento das demandas de graduandos com deficiência na UERJ 

 
 

INTRODUÇÃO 

Em continuidade ao levantamento das deficiências dos graduandos da UERJ e 

suas demandas, apresentamos os resultados dos dados que foram coletados a partir 

de 01/04/2014 até 10/10/2014. 

 

METODOLOGIA 

 Manteve-se para este relatório o uso do questionário elaborado e utilizado 

através do GOOGLE DOCS para a coleta e análise dos dados também apresentados nos 

relatórios anteriores (relatório1 de outubro/2013 e relatório 2 de abril/2014) deste 

projeto.  

Para o acesso do graduando ao referido questionário, foi mantido o link 

constante do Sistema Aluno Online da UERJ.  As diversas Unidades foram informadas 

de mais essa etapa de coleta de dados e sugeridas que a divulgassem entre os 

alunospedindo que elesrespondessem ao questionário quando da inscrição em 

disciplinas. 

 

RESULTADOS 

Foram coletadas respostas de 872 graduandos da UERJ no período 

compreendido entre 1º de abril de 2014 e 10 de outubro de 2014. A apresentação da 

análise dos resultados manteve a divisão: quantitativo, caracterização e 

especificidades das deficiências, necessidades especiais dos graduandos com 

deficiência, ecursos com graduandos com deficiência, conforme segue. 

 

Quantitativo, caracterização e especificidades das deficiências dos graduandos: 
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No que se refere à deficiência, 92,9% dos respondentes (810graduandos) 

declarou não possuir qualquer deficiência ou problema de comunicação. Entretanto, 

trinta e oitograduandos (4,3%) declararam ter algum tipo de deficiência ou problema 

de comunicação. Além desses, vinte e quatrograduandos (2,7%) responderam que não 

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

Na caracterização das deficiências apresentadas pelos graduandos da UERJ, o 

comprometimento auditivofoi apontado como aquele commaior ocorrência, tendo 

sido citado por doze(12) graduandos. Em segundo lugar, apareceua deficiência física 

com dez(10) graduandos declarando possuí-la. Em terceiro lugar, mencionado por sete 

(07)graduandos,ficou o comprometimento visual.Também foram citadosproblemas de 

aprendizagem, gagueira, fobia à altura, obesidade e gravidez de riscocom um (01) 

único caso para cada uma dessas condições.  

 

Necessidades especiais dos graduandos com deficiência 

Na segunda parte do questionário, os graduandos responderam se 

necessitavam de recursos e/ou equipamentos específicos para sua autonomia 

acadêmica na UERJ e quais seriam eles. 

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

assistiva e/ou ajuda técnica, a grande maioria dos graduandos (837; 95,9%) assinalou 

negativamente, ou seja, disse não necessitar de quaisquer recursos especiais. 

Entretanto, trinta e três graduandos(3,8%) alegaram necessitar de recursos específicos 

para um adequado desempenho em suas atividades acadêmicas. O recurso mais 

frequentemente citado como necessário foi o texto digital (08graduandos), seguido de 

elevadores e rampas acessíveis (03graduandos) e intérprete de LIBRAS, texto ampliado 

e lupa (02graduandos para cada).  

Quatro(04) graduandos alegaramprecisar de outros recursos específicos não 

citados no formulário online. Foram eles: moradia, exercício domiciliar (graduandacom 

gestação de risco), atendimento fonoaudiológico e uso de nome social. 

 

Cursos com graduandos com deficiência 

 Sobre o curso de graduação a que o estudante com deficiência está vinculado, 

o maior número (08 estudantes) se encontra na Faculdade de Direito. Dois deles 
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apresentam comprometimento físico (paraplegia e anomalia congênita de 

membros,respectivamente). Cinco (05) graduandos declararam possuir deficiência 

auditiva. Problema de comunicação (gagueira) foi declarado por um (01) graduando. 

Além desses, houve um graduando que declarou problemas de aprendizagem. 

 O curso de Geografia tem dois graduandos com comprometimento visual e um 

com comprometimento físico (amputado). O curso de Engenharia tem um graduando 

com deficiência física (paraplegia) na área de Engenharia Civil e um graduando com 

deficiência auditiva na área de Engenharia de Produção.  

 Os cursos de Ciências Biológicas, Comunicação e Serviço Social tem, cada um 

deles, um graduando com comprometimento físico (dois graduandos com anomalia 

congênita de membros e um com hemiplegia) . 

 No curso de Física há um graduando com comprometimento auditivo. No curso 

de História um graduando se declarou como tendo comprometimento visual (baixa 

visão e visão turva) e outro graduando declarou possuir fobia a altura. No curso de 

Pedagogia há um graduando com deficiência física (paraplegia). Entretanto dois outros 

alunos se posicionaram como tendo necessidades especiais. Uma graduanda por 

gravidez de risco e um graduando por obesidade. 

Os dados dessa parte específica do relatório estão compilados no Anexo 1. Nele foi 

detalhado o tipo de comprometimento dos graduandos em relação ao curso onde 

estãomatriculados. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 O uso do GOOGLE DOCS como instrumento de armazenamento dos dados 

coletados precisa ser revisto. Na análise dos dados para o presente relatório, 

observamos que alguns graduandos devem ter respondido ao questionário mais que 

uma vez. Também mantivemos a percepção de preenchimento feito sem a devida 

responsabilidade. É preciso rever o instrumento de coleta de dados para que, de fato, 

o mesmo represente a realidade no que se refere ao levantamento dos graduandos 

com deficiência da UERJ. 
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No caso específico da resposta da graduanda com gravidez de risco, nos 

pareceu que a mesma possa desconhecer a legislação para gestantes em situação 

especial que pode usufruir do exercício domiciliar de suas atividades acadêmicas, não 

implicando em trancamento da matrícula. 

 

DESDOBRAMENTOS 

Uma vez que continuamos observando respostas contraditórias ao questionário 

e que as mesmas podem comprometer a veracidade das análises feitas e apresentadas 

em relatório, é importante rever a metodologia utilizada para que a mesma aproxime 

os resultados o máximo possível da realidade estudada. Assim, se faz pertinente 

refletir sobre a possibilidade de uso de outro instrumento de coleta de dados que 

possa trazer mais fidedignidade para os resultados que são apresentados. 

O Projeto UERJ ACESSÍVEL, iniciado em abril/2013, não obteve êxito na 

implementação da acessibilidade demandada pelos graduandos com deficiência da 

UERJ. Apesar dos relatórios feitos, não se conseguiu que os mesmos fossem absorvidos 

pela UERJ e nem que os graduandos com deficiência tivessem suas necessidades 

acadêmicas atendidas pela instituição. Entretanto, tomou-se conhecimento de que o 

Prof. Dr. Luiz Antonio Vidal de Negreiros Gomes (da ESDI) submeteu à FAPERJ um 

projeto para tornar a ESDI acessível aos graduandos com deficiência e o mesmo foi 

aprovado. Com essa informação, contatou-se o referido professor pelo e-mail 

(luizvidalgomes@gmail.com) que, demonstrou interesse em atuar junto ao PROJETO 

UERJ ACESSÍVEL. É possível que estabelecendo uma parceria entre a COPEI/SR1 e a 

ESDIa proposta da COPEI se configure em fato real atendendo às demandas dos 

graduandos com deficiência da UERJ. 

Após este terceiro relatório, será feita uma compilação dos três relatórios já 

produzidos de modo a apresentar uma panorâmica geral sobre os graduandos com 

deficiências e suas demandas. Nesse novo documento serão acrescidas informações 

das consultas a projetos e instituições outras que buscam tornar acessíveis suas 

dependências para os alunos com deficiência. O PROJETO UERJ ACESSÍVEL também 

está compilando estas informações, assim como os relatórios semestrais, para que 

sejam disponibilizadas na página da COPEI e que poderão auxiliar na divulgação da 

proposta de acessibilidade da UERJ e na implementação desse projeto tão necessário e 

pertinente.  

A Profa. Eneida se disponibiliza para 2015 a, voluntariamente, continuar 

levantando as informações sobre os alunos com deficiência da UERJ e suas demandas 

desde que seja possível utilizar um instrumento mais seguro para a coleta de dados. 

Ela continuará na chefia do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva e 

Continuada (DEIC) da Faculdade de Educação da UERJ até 2016 e as demandas 
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burocráticas do mesmo exigem muito de seu tempo que, além das aulas, fica exíguo 

para dar conta de 5 horas semanais na COPEI/SR1 para o Projeto UERJ ACESSÍVEL. 

Para, voluntariamente compilar, analisar e produzir o relatório semestral para o UERJ 

ACESSÍVEL não há necessidade de alocação de carga horária. 
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ANEXO1 

Deficiências dos graduandos por Curso 

Ciências Biológicas 1 físico (anomalia congênita de membros) 

Comunicação Social 1 físico (anomalia congênita de membros) 

Direito   2 físico (paraplegia, anomalia congênita de membros), 5 auditivo (um 

deficiência moderada/severa),  1 (gagueira), 1 problema de aprendizagem 

Engenharia  1 visual, 3 auditivo (deficiência severa/profunda), 1 físico ( paraplegia) 

Física   1 auditivo (deficiência moderada/severa) 

Geografia  1 visual (baixa visão/visão periférica) e físico (amputado),1 visual (baixa 

visão e visão turva) 

História   1 visual (baixa visão e visão turva) e 1 fobia a altura 

Pedagogia  2 físico (paraplegia, diplegia), 1 gravidez de risco, 1 obesidade 

Serviço Social  1 físico (hemiplegia)  

    


