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UERJ ACESSÍVEL – RELATÓRIO 5 

Mapeamento das demandas de graduandos com deficiência na UERJ 

 
 

INTRODUÇÃO 

O levantamento semestral das deficiências e demandas dos graduandos da 

UERJ aqui apresentado compreende os resultados da análise dos dados coletados no 

período entre 15/04/2015 e 15/10/2015. 

 

METODOLOGIA 

 Dando continuidade ao uso do instrumento GOOGLE DOCS de coleta de dados 

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

abril/2014; relatório 3 em outubro/2014 e relatório 4 em abril/2015), o mesmo foi 

mantido para o presente relatório, uma vez que 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 465 graduandos da UERJ no período 

compreendido entre 15 de abril de 2015 e 15 de outubro 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. 

 

Quantitativo, caracterização e especificidades das deficiências dos graduandos: 

No que se refere à deficiência, 95,7% dos respondentes (445 graduandos) 

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

treze graduandos (2,8%) declararam ter algum tipo de deficiência ou problema de 
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comunicação. Além desses, sete graduandos (1,5%) responderam que não desejavam 

declarar se tinham deficiência ou problema de comunicação. 

No detalhamento das deficiências apresentadas pelos treze 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 e, um 

deles, declarou ter também paralisia cerebral. Os demais alegaram anomalias ou 

amputação de membros. Em segundo lugar, apareceu com três casos cada, o 

comprometimento visual e a deficiência auditiva. 

Um dos graduandos que declarou ter comprometimento visual, também alegou 

problemas de aprendizagem e dislexia.  

 

Necessidades especiais dos graduandos com deficiência 

Cinco (05) dos treze graduandos que se declararam com deficiência, 

informaram, na segunda parte do questionário, necessitar de recursos e/ou 

equipamentos específicos para a autonomia acadêmica na UERJ. Os recursos citados 

foram o texto ampliado citado por dois (02) graduandos sendo que, associado a esse 

recurso, apareceram também o uso de texto digital (02 graduandos) e de recursos de 

comunicação alternativa (01 graduando).  

Um graduando alegou necessitar de apoio e/ou suporte para escrita manual, 

assim como necessidade de mesa adequada para uso em sala de aula. Outro 

graduando citou a necessidade de mais rampas próximas à área do hall dos 

elevadores. 

 

Cursos com graduandos com deficiência 

 Dez (10) cursos de graduação da UERJ contam com graduandos com algum tipo 

de deficiência.  

Os cursos de Comunicação Social, Direito e Geografia, apresentam cada um 

deles dois graduandos com deficiência. No curso de Comunicação Social, os dois 

graduandos apresentam deficiência física. Um deles alega ter deficiência física 

associada à paralisia cerebral e o outro apresenta anomalia congênita de membros.  
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No curso de Direito, um graduando tem deficiência visual (baixa visão e visão 

periférica) e o outro graduando tem deficiência física (paraplegia). 

No curso de Geografia, a deficiência auditiva acometeu um graduando e o 

outro graduando declarou ter deficiência visual (baixa visão, visão turva) e também 

problemas de aprendizagem e dislexia. 

Os cursos de Ciências Contábeis, Filosofia, Química e Serviço Social tem, cada 

um deles, um graduando com deficiência física seja por hemiplegia, amputação ou 

anomalia. 

Os cursos de Engenharia Química e de Letras tem, cada um deles, um 

graduando com deficiência auditiva. O graduando de Engenharia Química declara ter 

deficiência auditiva severa e/ou profunda enquanto que o graduando de Letras alega 

ter deficiência auditiva moderada. 

No curso de Física há um graduando com comprometimento visual (baixa visão 

e visão tubular). 

O Anexo 1 (p.5) detalha esta parte específica do relatório, relacionando o curso 

de matrícula dos graduandos com os comprometimentos que eles declararam possuir.  

 

CONSIDERAÇÕES 

A cada edição deste relatório, graduandos sinalizam suas deficiências. Nesta 

quinta etapa do mapeamento, o número de respondentes foi superior ao da coleta 

anterior (relatório 4). Mesmo assim, observa-se um quantitativo pequeno de 

respondentes, dado o número geral de matriculados na UERJ. 

No presente levantamento não ocorreu referência a problemas emocionais 

e/ou psiquiátricos e houve apenas uma citação de problemas de aprendizagem. 

Também se observou que dos treze (13) graduandos que alegaram possuir deficiência, 

apenas cinco deles (05, 38%) alegaram necessitar de algum suporte. Os demais (08, 

62%) responderam não ter qualquer necessidade extra. 
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 Nesta edição, também não se observou respostas equivocadas, parecendo que 

todos os respondentes foram fidedignos à realidade da deficiência por eles declarada. 

 Entretanto, assevera-se que há necessidade de aprimoramento do instrumento 

do GOOGLE DOCS para esse tipo de coleta de dados.  

  O presente relatório resulta de análise 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. 

 
 
 

ANEXO 1 

 
DEFICIÊNCIAS DOS GRADUANDOS POR CURSO  

 
 

Ciências Contábeis 1 físico (amputado de membros inferiores) 
 
Comunicação Social 2 físico (deficiência física e paralisia cerebral; anomalia congênita 
de membros) 
 
Direito   1 físico (paraplegia, sem movimento da cintura para baixo) 

1 visual (baixa visão e visão periférica) 
 

Engenharia Química 1 auditivo (surdez severa e/ou profunda) 
 
Filosofia  1 físico (amputação de membros superiores) 
 
Física   1 visual (baixa visão e visão tubular) 
 
Geografia  1 visual (baixa visão) e problemas de aprendizagem 
   1 auditivo (não declarado o tipo) 
 
Letras   1 auditivo (surdez moderada)  
 
Química  1 física (anomalia congênita de membros) 
 
Serviço Social  1 físico (hemiplegia, sem mobilidade de um lado do corpo) 
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