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INTRODUÇÃO 

A realidade que se apresenta ao ensino superior, no contexto brasileiro, reafirma a 

necessidade de avançar na perspectiva da transformação dos próprios parâmetros 

educacionais, pois ainda é presente a desigualdade no que tange ao acesso à educação de 

qualidade, necessária ao pleno desenvolvimento do indivíduo e sua cidadania. E para as 

pessoas com deficiência, as desigualdades privam constantemente esses sujeitos das 

oportunidades de convivência com a família e a comunidade, do acesso ao trabalho, das 

atividades de lazer e cultura e, também, da vida escolar e acadêmica. 

Na educação superior, embora tenha crescido o ingresso de pessoas com deficiência nas 

universidades, na última década (INEP, 2016), as condições educacionais continuam 

desiguais para os estudantes com deficiência. Assim, o aumento de matrículas desses 

alunos, por si só, não se configura como inclusão, pois sua inserção em espaços que não 

atendam às suas necessidades não garante seu desenvolvimento, nem sua permanência. 

Dessa forma, alcançar o exercício do direito da pessoa com deficiência na educação 

superior – como prevê a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e 

demais documentos legais –, exige capacidade de desenvolver estratégias que atendam às 

necessidades do aluno, oportunizando espaço de relações com características físicas, 

cognitivas e afetivas que possibilitem aos alunos se sentirem reconhecidos e respeitados. 

Nessa perspectiva, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) busca desenvolver 

ações inclusivas visando assegurar condições de acesso e permanência de pessoas com 
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deficiência na universidade, especialmente por meio do Programa de Inclusão e 

Acessibilidade. 

O Programa começou a ser delineado em 1998, a partir da chegada do primeiro aluno com 

deficiência (cegueira). O que fez com que as ações institucionais voltadas ao atendimento 

das necessidades educacionais de um aluno com deficiência passassem a ser discutidas no 

âmbito universitário. Atualmente, o atendimento educacional especializado ofertado pelo 

Programa compõe um dos serviços da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, da Unicentro. 

1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS 

A dificuldade com a acessibilidade e mobilidade são os principais problemas que enfrentam 

as pessoas com deficiência (ALVAREZ; CAMISÃO, 2002). Sobre esse aspecto, entende-se 

a adaptação do espaço educacional e do acesso às comunicações e demais recursos, como 

importantes medidas para a integração social, que possibilitam aos indivíduos levar uma 

vida mais autônoma, contribuindo para o seu desenvolvimento em espaços acessíveis. 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por meio do Programa de Inclusão e Acessibilidade 

destina-se prioritariamente a alunos com deficiência sensorial, física, múltipla ou intelectual; 

e, também, a pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, transtornos mentais 

(conforme Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM IV), altas 

habilidades/superdotação e doenças que levem a algum tipo de incapacidade. E no decorrer 

de seus 15 anos de existência, o Programa atendeu mais de 40 alunos com deficiência. 

O acesso ao atendimento especializado se dá por procura espontânea dos alunos ou por 

meio do encaminhamento de setores ou departamentos da universidade. A abordagem 

inicial é realizada por assistente social que, ao identificar a necessidade de determinados 

recursos e/ou serviços, articula com a equipe do Programa de Inclusão e Acessibilidade. 

No desenvolvimento de suas atividades, o Programa conta de equipe formada por 

Coordenadora (Agente Universitária), Assistente Social, Psicóloga, Pedagoga, 7 

tradutores/intérpretes de LIBRAS e 6 estagiários. Articula, ainda, com os serviços das 

Clínicas Escola: de Farmácia, de Fisioterapia, de Fonoaudiologia, de Órtese e Prótese, e de 

Psicologia, além de outros serviços da Unicentro ou externos. 

São elaborados, também, projetos com o objetivo de ampliar a proposta de inclusão 

educacional e social na universidade. Exemplo é a proposta elaborada em 2017, referente à 

implantação de sala de recursos multifuncionais (com equipamentos, materiais e recursos 

de acessibilidade) e formação/qualificação de profissionais para atendimento especializado. 

Dessa forma, além da continuidade das ações que o Programa desenvolve, no sentido de 

viabilizar mecanismos voltados à superação/minimização de barreiras atitudinais, 

comunicacionais e pedagógicas encontradas no cotidiano de acadêmicos com deficiência, 
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busca-se ampliar o atendimento educacional especializado, além de desenvolver oficinas e 

capacitações sobre tecnologias assistivas para docentes, discentes e comunidade externa. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relato apresentou reflexões sobre o trabalho desenvolvido no Programa de 

Inclusão e Acessibilidade, na Unicentro, o qual busca contribuir para o acesso e 

permanência de alunos com deficiência no ensino superior público. 

Entende-se, portanto, que um ambiente educacional acessível contempla a identificação e 

superação das barreiras que comprometem a participação efetiva na educação, podendo 

transformar a possibilidade de integração entre os estudantes, bem como o seu 

desempenho acadêmico. 

Tal cenário exige que a atuação dos envolvidos possa contribuir para tornar a educação 

uma prática de inclusão social, de formação para a cidadania e de emancipação dos sujeitos 

(CFESS, 2013). Nesse aspecto, vale destacar o Serviço Social que, assim como o campo 

acadêmico, trabalha com a educação e com a consciência, podendo contribuir para que as 

pessoas se reconheçam como protagonistas nos mais diversos espaços. 

De modo geral, o que se percebe é uma realidade ainda permeada por desafios a serem 

superados, seja na perspectiva institucional, conceitual e/ou estrutural. Por isso, torna-se 

urgente a abertura a outras lógicas de pensamento e aquisição ampla de conhecimentos na 

área de deficiência e dos direitos humanos e sociais, por parte de comunidades escolares e 

acadêmicas, a fim de construir novos conceitos, projetos e práticas educativas. 
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