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UERJ ACESSÍVEL – RELATÓRIO 4 

Mapeamento das demandas de graduandos com deficiência na UERJ 

 
 

INTRODUÇÃO 

Dando continuidade ao levantamento semestral das deficiências e demandas 

dos graduandos da UERJ, apresentamos os resultados da análise dos dados coletados 

no período entre 01/11/2014 até 12/04/2015. 

 

METODOLOGIA 

 Assim como nos relatórios anteriores (relatório 1 em outubro/2013; relatório 2 em 

abril/2014 e relatório 3 em outubro/2014), manteve-se neste o uso do questionário 

elaborado e disponibilizado no GOOGLE DOCS para a coleta dos dados aqui 

apresentados e que estão relacionados à proposta do Projeto UERJ ACESSÍVEL da 

COPEI/SR1.  

Também foi mantida a estratégia de solicitar às Unidades da UERJ que 

divulgassem aos seus graduandos, quando do período de inscrição em disciplinas, que 

os mesmos respondessem ao referido questionário. Não houve alteração na 

manutenção do link constante do Sistema Aluno Online da UERJ para o acesso dos 

graduandos ao questionário do UERJ ACESSÍVEL. 

 

RESULTADOS 

Foram coletadas as respostas de 411 graduandos da UERJ no período 

compreendido entre 1º de novembro de 2014 e 12 de abril de 2015. Manteve-se a 

mesma apresentação da análise dos resultados como feita nos relatórios anteriores, 

ou seja: quantitativo, caracterização e especificidades das deficiências, necessidades 

especiais dos graduandos com deficiência, e cursos com graduandos com deficiência. A 

seguir, apresentamos o detalhamento de cada item. 
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Quantitativo, caracterização e especificidades das deficiências dos graduandos: 

No que se refere à deficiência, 94,2% dos respondentes (411 graduandos) 

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

dezoito graduandos (4,4%) declararam ter algum tipo de deficiência ou problema de 

comunicação. Além desses, seis graduandos (1,4%) responderam que não desejavam 

declarar se tinham deficiência ou problema de comunicação. 

No detalhamento das deficiências apresentadas pelos 18 graduandos da UERJ 

que assim responderam ao questionário, o comprometimento físico foi apontado 

como aquele com maior ocorrência, tendo sido citado por sete (07) graduandos tendo, 

um deles, declarado ter paralisia cerebral. Os demais alegaram anomalia ou 

amputação de membros. Em segundo lugar, apareceu o comprometimento visual com 

quatro graduandos sendo que um deles alegou também ter problemas de 

aprendizagem. O comprometimento auditivo apareceu em terceiro lugar com três 

graduandos assim declarando-se.  

Além desses comprometimentos, um graduando declarou ter problemas de 

aprendizagem (dislexia e disgrafia). Dois graduandos declararam ter problemas 

emocionais. Um acusou sofrer de ansiedade, fobia social e mutismo seletivo. O outro 

disse apresentar transtorno autista, associado a problemas de comunicação e de 

aprendizagem. 

Um graduando declarou ter obesidade.  

 

Necessidades especiais dos graduandos com deficiência 

Quando perguntados, na segunda parte do questionário, sobre a necessidade 

de recursos e/ou equipamentos específicos para a autonomia acadêmica na UERJ, 

doze (12) dos graduandos com deficiência responderam afirmativamente. 

Dentre os recursos considerados necessários, o texto ampliado foi citado por 

quatro (04) graduandos sendo que, associado a esse recurso, apareceram também o 

uso de texto em áudio (03 graduandos), de lupa (02 graduandos) e de texto digital (01 

graduando). 

Três graduandos alegaram necessitar de apoio ou suporte para a escrita 

manual. Um graduando disse precisar de ledor/transcritor para os conteúdos das 
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disciplinas. Outro graduando disse ser necessária ajuda para aprender e para se 

comunicar diretamente com o professor.  

Um graduando considerou que um laptop seria benéfico para sua autonomia 

acadêmica e outro comentou sobre a importância do funcionamento adequado dos 

elevadores para sua mobilidade autônoma no campus. 

 Um graduando disse necessitar de um e-mail de aluno da UERJ. Não ficou claro 

se o respectivo aluno precisa de um e-mail ele mesmo ou se ele gostaria de ter o 

contato de e-mail de outros graduandos de sua turma ou Unidade Acadêmica. 

 

Cursos com graduandos com deficiência 

 Quinze (15) cursos de graduação da UERJ contam com graduandos com algum tipo de 

deficiência. O maior quantitativo de graduandos com deficiência (03 estudantes) se 

encontra na Faculdade de Direito. Um deles apresenta comprometimento visual (baixa 

visão), outro tem comprometimento físico (paraplegia: sem movimento da cintura 

para baixo) e o outro tem deficiência auditiva severa. 

 O curso de Comunicação Social tem dois graduandos com comprometimentos 

físicos, sendo um com paralisia cerebral e o outro com anomalia congênita de 

membros. 

 Os cursos de Ciências da Computação, Engenharia Mecânica, Ciências 

Biológicas e de Química tem, cada um, um graduando com comprometimento físico 

por amputação ou anomalia congênita de membros. 

Nos cursos de Geografia, Filosofia e Medicina há, em cada um deles, um 

graduando com comprometimento visual (baixa visão). O graduando da Geografia 

também alegou ter problemas de aprendizagem. 

Nos cursos de Matemática e de Ciências Contábeis há, para cada um deles, um 

graduando com deficiência auditiva. O graduando da Matemática alega 

comprometimento auditivo severo e o de Ciências Contábeis, comprometimento 

moderado da audição. 

No curso de Engenharia Elétrica, um graduando alegou ter problemas de 

aprendizagem por dislexia e disgrafia.  
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No curso de Física e no de Letras (Inglês/Literaturas), um aluno de cada curso 

citou ter problemas de foro emocional. O graduando da Física alega problemas de 

comunicação, dificuldade de aprendizagem e transtorno autista. O graduando da 

Letras disse sofrer de ansiedade, fobia social e mutismo seletivo.  

Um graduando matriculado no curso de Pedagogia alegou ter obesidade.  

O Anexo 1 detalha esta parte específica do relatório, relacionando o curso de matrícula 

dos graduandos com os comprometimentos por eles alegados.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 A possibilidade de um mesmo aluno mais de uma vez responder ao 

questionário é fato. Desde o início da coleta de dados para este projeto, observou-se a 

fragilidade do GOOGLE DOCS como instrumento de armazenamento de informações. 

Mantém-se a necessidade de revisão desta estratégia para termos informações mais 

fidedignas sobre a realidade da UERJ no que se refere à deficiência e às necessidades 

específicas desse grupo de graduandos. 

 Quanto à sinalização de obesidade pelo graduando da Pedagogia, seria 

oportuno verificar se essa condição esteja interferindo em sua mobilidade pela 

Unidade e no acesso às salas de aula, bem como ao campus. 

 Sobre os problemas emocionais mencionados pelos graduandos da Física e da 

Letras, o contato com o Projeto UERJ pela VIDA seria prudente. Este setor poderia se 

mostrar disponível a encaminhar as demandas que estes alunos apresentam.  

  

DESDOBRAMENTOS 

O número de respondentes nesta quarta etapa do mapeamento foi o menor 

desde o início desse tipo de coleta de dados. Como é pedido que todos os graduandos 

preencham o questionário semestralmente quando da matrícula em disciplina, é 

possível que considerem que, já ter respondido ao mesmo uma vez seja mais que 

suficiente. 

A revisão da metodologia utilizada para esse mapeamento precisa ser revista 

para que os dados coletados se aproximem ao máximo da realidade da temática da 

deficiência na UERJ. Mesmo assim, a análise dos dados salienta ser muito importante 

que o Projeto UERJ ACESSÍVEL busque desenvolver e implementar estratégias de 

acompanhamento e de atendimento às necessidades desse alunado. Isso pode ser 
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feito com parcerias efetivas com outros setores da UERJ como o UERJ pela VIDA, O 

Programa ROMPENDO BARREIRAS, o Serviço de Apoio/Orientação Acadêmica. Até 

mesmo o setor de VESTIBULAR pode ser um parceiro em potencial por ter experiência 

inicial com estes alunos quando os mesmos participaram do processo seletivo de 

acesso à Universidade e podem ter solicitado atenção diferenciada para atendimento 

de suas necessidades específicas.  

Com a possibilidade concreta de acompanhamento e de atenção específicas, o 

projeto UERJ ACESSÍVEL pode avaliar a trajetória e a terminalidade acadêmica de cada 

graduando e, com isso, ter informações que possam contribuir para o aprimoramento 

tanto do acesso quanto da manutenção desse alunado nos cursos de graduação. 

Os dados dos três relatórios anteriores, assim como os documentos propondo 

desdobramentos para que o Projeto UERJ ACESSÍVEL possa cumprir seu papel de 

promoção da acessibilidade plena dos graduandos com deficiência na UERJ devem ser 

utilizados numa mobilização institucional. Essa atitude se faz necessária e bastante 

pertinente para uma instituição acadêmica que prima pelo ensino, pela pesquisa e pela 

extensão de qualidade e que, sendo assim, não pode ter alijado desses ambientes seu 

alunado com deficiência. 

O presente relatório é resultado da analise feita voluntariamente pela Profa. 

Dra. Eneida Simões da Fonseca (Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da 

Faculdade de Educação da UERJ) sobre dados coletados pelo GOOGLE DOCS para o 

Projeto UERJ ACESSSÍVEL e que foram resgatados e compilados pelo LATIC/UERJ. 
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ANEXO 1 

 
DEFICIÊNCIAS DOS GRADUANDOS POR CURSO  

 
 

Ciências Biológicas  1 físico (especificidade não declarada) 
 
Ciências Contábeis 1 auditivo (surdez moderada) 
 
Ciências Computação 1 físico (anomalia de membros) 
 
Comunicação Social 2 físico (anomalia congênita de membros; paralisia cerebral) 
 
Direito   1 auditivo (surdez severa) 

1 físico (paraplegia) 
1 visual (baixa visão) 
 

Engenharias  1 aprendizagem (dislexia e disgrafia) 
   1 físico (amputação de membros inferiores) 
 
Filosofia  1 visual (baixa visão) 
 
Física   1 aprendizagem, problemas de comunicação e transtorno autista 
 
Geografia  1 visual (baixa visão) e problemas de aprendizagem 
 
Letras   1 (ansiedade, fobia social e mutismo seletivo) 
 
Matemática  1 auditivo (surdez severa) 
 
Medicina  1 visual (baixa visão)  
 
Pedagogia  1 (obesidade) 
 
Química  1 físico (anomalia congênita de membros)  
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