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1 APRESENTAÇÃO

O Centro Universitário ITOP, comprometida em oferecer uma Universidade igualitária e
inclusiva, projeta seu Plano de Promoção de Acessibilidade e dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, que visa promover a acessibilidade pedagógica e arquitetônica para toda
comunidade acadêmica.
A inclusão de pessoas com deficiências no sistema comum ou regular de ensino tem sido
uma prática educacional mundialmente adotada. Enquanto promotora de uma mudança de
paradigma educacional, a educação inclusiva propõe a inserção incondicional de todos os
estudantes no ensino comum, sendo que a escola e a sociedade devem adaptar-se e preparar-se
para atender as necessidades educacionais especiais de cada aluno.
A Politica Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva,
publicada pelo Ministério da Educação, reforça o compromisso legal do país no atendimento
educacional igualitário, preconizando assim, o aumento progressivo de estudantes com
deficiências matriculados no ensino comum público ou privado.
Dados do Censo do IBGE (2012), realizado em 2010, apontam para a existência de 45,6
milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, o que representa, aproximadamente, 24%
da população brasileira. De acordo com este mesmo levantamento, a deficiência visual é a mais
comum, acometendo 35,7 milhões de brasileiros, sendo 29 milhões com alguma dificuldade, 6
milhões apresentam grande dificuldade para enxergar e 529 mil podem ser considerados
completamente cegos. A segunda deficiência mais comum entre os brasileiros é a motora ou
física, com 9,7 milhões de brasileiros assim classificados. Destes, 1,8 milhão apresentam grande
dificuldade na locomoção e 248 mil não têm capacidade motora alguma. Outras informações
expressivas deste Censo indicam que 9,7 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência
auditiva e 2,6 milhões possuem algum grau de deficiência intelectual ou mental.
No momento em que a sociedade caminha para a inclusão do convívio social
considerando a diversidade humana, é incontestável a necessidade de se considerar as
especificidades das pessoas com deficiência. Nesse sentido, tem-se visto a divulgação de várias
diretrizes que buscam garantir o amplo acesso das pessoas com deficiência aos seus direitos
fundamentais. Mais recentemente, no Brasil, foi divulgada a Lei 13.146/2015, denominada
“Estatuto da Pessoa com Deficiência”, que estabelece o artigo 8º com o seguinte texto:
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É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência
social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação,
aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes
da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas
que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Fica evidente, no texto citado, o dever de todas as partes em garantir à pessoa com
deficiência os mesmos direitos das demais, considerando sua individualidade e as
multidimensionais necessidades como ser humano. Neste sentido, faz-se importante destacar o
que preconiza a supracitada Lei, no que diz respeito ao direito à educação:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses
e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.
Portanto, cabe às Instituições de Ensino Superior (IES)

[...] estabelecer uma política de acessibilidade voltada à inclusão das
pessoas com deficiência, contemplando a acessibilidade no plano de
desenvolvimento da instituição; no planejamento e execução
orçamentária; no planejamento e composição do quadro de profissionais;
nos projetos pedagógicos dos cursos; nas condições de infraestrutura
arquitetônica; nos serviços de atendimento ao público; no sítio eletrônico
e demais publicações; no acervo pedagógico e cultural; e na
disponibilização de materiais pedagógicos e recursos acessíveis
(MEC/SECADI/ SESU, 2013).
Diante do exposto, o Centro Universitário ITOP busca, através do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI, Projetos Pedagógico dos Cursos - PPC, Núcleo de Apoio
ao Docente e ao Discente – NADD e do aumento da abrangência das ações voltadas ao
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Atendimento Educacional Especializado - AEE, apresentam as contribuições para a elaboração e
implantação do Plano de Promoção de Acessibilidade, que visa estabelecer uma política
institucional de acessibilidade e inclusão aos discentes e colaboradores que possuem
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação, eliminando as barreiras
pedagógicas, arquitetônicas, atitudinais e na comunicação e informação, a fim de cumprir os
requisitos legais de acessibilidade na sede da Instituição e nas regiões de atuação. Além disso, o
atendimento à acessibilidade por parte da Instituição também é atestado por órgão público
competente.
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2

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO DIREITO À EDUCAÇÃO
E À ACESSIBILIDADE
Neste momento apresentamos de forma sucinta e esquemática os principais

marcos orientadores relativos ao direito à educação e à acessibilidade.

Marcos orientadores relativos ao direito à educação e à acessibilidade

DISPOSITIVOS
LEGAIS
Constituição
Federal de 1988.
Art. 205, 206 e
208
Lei
nº 10.048/2000

TEOR DA DOCUMENTAÇÃO
Assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como
princípio
do ensino a igualdade de condições para o acesso e a permanência na
escola (art. 206, I) e garantindo acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um (art. 208, V)
Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e dá outras
Providências

Lei
nº 10.098/2000

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida e dá outras providências
Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de
Lei
comunicação e expressão e outros recursos de expressão a ela
nº 10.436/2002
associados
Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica
em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas.
Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado,
assim como os demais serviços para atender às características dos
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo
em
Lei 13.146/2015 – condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
Lei Brasileira de autonomia. Libras como primeira língua e na modalidade escrita da
língua
Inclusão da
portuguesa como segunda língua. Pesquisas voltadas para o
pessoa com
desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de
deficiência
materiais
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva.
Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento
educacional especializado. Formação e disponibilização de
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Decreto
nº 5.296/2004

Decreto
nº 5.626/2005

Decreto
nº 5.904/2006

Decreto
nº 7.037/2009
Decreto
nº 6.949/2009

professores para o atendimento educacional especializado, de
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de
profissionais de apoio. Oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille
e de uso de recursos de tecnologia assistiva. Inclusão em conteúdos
curriculares, em cursos de nível de temas relacionados à pessoa com
deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Acessibilidade
para todos os estudantes, trabalhadores da Educação e demais
integrantes da comunidade escolar
Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelecendo
normas
gerais e critérios básicos para o atendimento prioritário a
acessibilidade
de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu
artigo 24
determina que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível,
etapa ou
modalidade, públicos e privados, proporcionarão condições de
acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para
pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula,
bibliotecas,
auditórios,
ginásios,
instalações
desportivas,
laboratórios,
áreas de lazer e sanitários
Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre o uso e difusão
da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e estabelece que os sistemas
educacionais devem garantir, obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS
em
todos os cursos de formação de professores e de fonoaudiologia e,
optativamente, nos demais cursos de educação superior
Regulamenta a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe
sobre o
direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer
em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras
Providências
Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos-PNDH-3 e dá
outras
Providências
Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os
Direitos das
Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso aos
referenciais de acessibilidade na educação superior, segundo a
constituição de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil –
PNAES. O Programa tem como finalidade a ampliação das
condições de permanência dos jovens na educação superior pública
federal e, em seu
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Decreto
nº 7.234/2010

Decreto
nº 7.611/2011

Art. 2º, expressa os seguintes objetivos: “democratizar as condições
de permanência dos jovens na educação superior pública federal;
minimizar
os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e
conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e
evasão; e
contribuir para a promoção da inclusão social pela educação”.
Ainda, no
art. 3º § 1º, consta que as ações de assistência estudantil do PNAES
deverão ser desenvolvidas em diferentes áreas, entre elas: “acesso,
participação e aprendizagem de estudantes com deficiência,
transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”
Dispõe sobre o Atendimento Educacional (AEE), que prevê, no art.
5º, §
2º, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições
federais
de educação superior, com o objetivo de eliminar barreiras físicas,
de comunicação e de informação que restringem a participação e o
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Plano
nº 7.612 de 2011
Viver sem Limite
Decreto

Portaria MEC
nº 2.678/2002

Aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a
difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino,
compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa
e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional

Substituiu a Portaria nº 1.679/1999, sendo ainda mais específica na
enumeração das condições referenciais de acessibilidade na
educação superior que devem ser construídas nas IES para instruir o
processo de avaliação das mesmas
Portaria MEC Dispõe sobre os critérios de acessibilidade aos eventos do Ministério
da
nº 976/2006 Educação, conforme Decreto 5296 de 2004
Portaria MEC
nº 3.284/2003

ABNT NBR
9.050/2004

Dispõe sobre a acessibilidade arquitetônica a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos
01 ABNT NBR 15646:2011 Acessibilidade - Plataforma elevatória
veicular
e rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos com
características urbanas para o transporte coletivo de passageiros -
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Requisitos de desempenho, projeto, instalação e manutenção.
02 ABNT NBR 14022:2011 Acessibilidade em veículos de
características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.
03 ABNT NBR15655-1: 2009 Plataformas de elevação motorizadas
para pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos para segurança,
dimensões e operação funcional. Parte 1: Plataformas de elevação
vertical (ISO 9386-1, MOD).
04 ABNT NBR15646: 2008 Acessibilidade - Plataforma elevatória
veicular e rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos
com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.
05 ABNT NBR 15599:2008 Acessibilidade - Comunicação na
prestação de serviços 06 NBR313: 2007 Elevadores de passageiros Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos
particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiência.
07 ABNT NBR 15450:2006 Acessibilidade de passageiros no sistema
de transporte aquaviário.
08 ABNT NBR 15320:2005 Acessibilidade à pessoa com deficiência
no transporte rodoviário.
09 ABNT NBR 15290:2005 Acessibilidade em comunicação na
televisão.
10 ABNT NBR 14021:2005 Transporte - Acessibilidade no sistema
de trem urbano ou metropolitano.
11 ABNT NBR 15250:2005 Acessibilidade em caixa de
autoatendimento bancário.
12 ABNT NBR 9050:2004 - Versão Corrigida:2005 Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
13 ABNT NBR 14970-1: 2003 Acessibilidade em veículos
automotores Parte 1: Requisitos de dirigibilidade.
14 ABNT NBR 14970-2: 2003 Acessibilidade em veículos
automotores Parte 2: Diretrizes para avaliação clínica de condutor em
mobilidade reduzida.
15 ABNT NBR 14970-3: 2003 Acessibilidade em veículos
automotores Parte 3: Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do
condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado.
16 ABNT NBR 14273:1999 Acessibilidade da pessoa portadora de
deficiência no transporte aéreo comercial.
17 ABNT NBR 14020:1997 Transporte - Acessibilidade à pessoa
portadora de deficiência - Trem de longo percurso.
18 ABNT NBR16001 - 2004 Responsabilidade.
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3

CLASSIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS

Segundo o Art. 5º do Decreto 5.296 de 2004, os órgãos da administração pública direta,
indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras
deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Considera-se pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida:


Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;



Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB)
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz;



Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão,
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;



Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior
à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação;
cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e
trabalho. − Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.



Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
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E ainda no Art. 24 do mesmo Decreto diz que os estabelecimentos de ensino de
qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições
de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula,
bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e
sanitários.
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4 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E
INCLUSÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
O atual Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário ITOP, que
abrange o período de 2019 a 2023, e no item 9.1 - Programa de Atendimento ao Discente
e Garantia da Acessibilidade prevê o aumento crescente de acadêmicos Portadores de
Necessidades Educacionais Especiais (PNEEs) que estão chegando ao ensino superior
demonstrando a importância do fortalecimento e consolidação da política da educação
inclusiva. Esta concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas
institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, condições
plenas de participação e aprendizagem no âmbito da IES.
No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz respeito aos
dispositivos legais e normativos, o Centro Universitário ITOP promove a inclusão plena,
identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo metas e
identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou culturais,
organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades encontradas.
Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação continuada para a
inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove acessibilidade aos acadêmicos
portadores de necessidades educacionais especiais identificando as várias formas de
deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos, assim como habilidades/
superdotação de seu corpo discente.
Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização de práticas
inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, durante a realização do
vestibular e na correção das provas, contemplando a acessibilidade em todo o processo,
desde o planejamento até execução.
Os Objetivos são:


Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao discente;



Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e inclusão, com

a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e acessibilidade.
_______________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.centrouniversitarioitop.edu.br – 3214-7345/7377
12

Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os professores dos
diferentes cursos, visando à definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso
do estudante ao currículo e sua interação no grupo; o enriquecimento curricular, a
compactação curricular, e/ou a aceleração de conteúdos ou de estudos, quando aplicável,
sendo assim os recursos de educação inclusiva e acessibilidade incluem:
Deficiência Física - Infraestrutura: Os projetos arquitetônicos e urbanísticos da
concebidos e implementados, atendendo os princípios do desenho universal, promovendo
as condições para a inclusão do estudante em todas as atividades acadêmicas;
Deficiência Auditiva - Currículo, comunicação e informação, a garantia de pleno
acesso, participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de materiais
didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de serviços
de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras;
Deficiência Visual - Promover as condições para a inclusão do estudante em todas
as atividades acadêmicas:

comunicação e informação a garantia de pleno acesso,

participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de materiais didáticos e
pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de serviços de guiaintérprete e de tradutores e intérpretes de Libras;
Surdo Cegueira - Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas: As atividades se desenvolvem em três momentos didáticopedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em
sala); AEE de Libras (ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para termos
científicos conforme a necessidade, em analogia a conceitos já existentes), ensino da
Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua e; Ensino do método de
linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-cego (utilizando o tato), alfabeto manual,
alfabeto moon (substitui as letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa
símbolos e figuras para designar os objetos e ações, entre outros;
Transtornos Globais de Aprendizagem - Promover as condições para a inclusão
do estudante em todas as atividades acadêmicas; Preparar material específico para o uso
do estudante no núcleo de acessibilidade e na sala de aula; Promover as Condições para a
inclusão do estudante em todas as atividades acadêmicas;
Síndrome de Autismo Leve - Preparar material específico para o uso do estudante
no núcleo de acessibilidade e na sala de aula.
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Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de acessibilidade
adotados na educação superior, bem como sistematizando os aspectos:


Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito em relação ao
outro. O Centro Universitário ITOP implementa ações e projetos relacionados à
acessibilidade em toda sua amplitude, com a participação do Núcleo de Apoio
Discente e Acessibilidade, que é um indicativo da existência da acessibilidade
atitudinal.



Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais físicas,
apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros adaptados, piso
tátil, estacionamento priorizado, indicadores em braile, etc.



Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em sala de aula com
promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização e utilização de
recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos PNE.



Acessibilidade nas comunicações – Remoção de barreiras na comunicação
interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de aula em consonância
com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade, laboratórios de informática, etc.
Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação digital,
equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em
formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao estudante especial.
Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e acompanhar o grupo,
são oferecidos recursos adequados, reestruturação curricular e metodologias diferenciadas,
assim como uma última alternativa, outra opção de curso como demonstração a
concretização da inclusão.
Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais envolvidos no
processo ensino-aprendizagem, como coordenadores, professores e demais funcionários
com especialistas em cada área, é oferecido suporte para o atendimento ao aluno.
O processo ensino aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal professor
aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do âmbito acadêmico, embora
tenha o público alvo definido como discente, o envolvimento de demais atores do processo
da educação superior se faz necessária, tanto da esfera administrativa, quanto à esfera
diretorial, e todos aqueles que estão direta ou indiretamente integrados à vivência do
estudante do Centro Universitário ITOP.
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São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para as
coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada em sala de aula
pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento em formato relatório para a
Coordenação Acadêmica ao final de cada semestre com as demandas apresentadas ao
Núcleo e as atividades por ele efetivadas. O desenvolvido dos temas são ações expostos ao
longo do PDI (conforme anexo).
Na busca desse fortalecimento e desenvolvimento, este Plano Institucional de
Acessibilidade dissolve a temática em ações a curto, médio e longo prazo, que
acompanham o prazo final do PDI, a fim de garantir meios para o cumprimento do que foi
estabelecido previamente no primeiro documento.
O maior desafio dos dois planos institucionais é garantir o direito a educação (desde
o acesso, permanência e aproveitamento) às minorias, objetivando o pleno cumprindo dos
requisitos legais, tanto aos discentes como aos servidores da Instituição que possuem
alguma necessidade especial e, portanto, carecem de um olhar mais atento que lhes
proporcione estudar e trabalhar em condição de igualdade com os demais colegas.
O Centro Universitário ITOP atua em diversos projetos institucionais que se tornam
eixos temáticos e integram os PPCs de todos os cursos da instituição. Dentre eles vale citar
a Inclusão Educacional que visa dar atenção especial para os estudantes que apresentam
necessidades especiais, possibilitando seu acompanhamento e inclusão em todas as
atividades promovidas pelos cursos.
Dentre as atividades realizadas pelo Centro Universitário ITOP está a implantação
do Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado
para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Nos termos do DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE
DEZEMBRO DE 2004, que regulamentou a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, o Centro Universitário ITOP possui

atendimento prioritário às pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, ou seja, aquela que, não se
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enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da
mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.
O Centro Universitário ITOP possui condições de acessibilidade em
conformidade que atendem às condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, conforme disposto a legislação.
A IES garante à sua comunidade acadêmica espaços e recursos adequados que
permitem às pessoas com incapacidades ou deficiências executarem suas atividades
acadêmicas sem barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação, possibilitando a
participação autônoma na vida acadêmica.
Com o intuito de assegurar, na Instituição, a aplicação das políticas públicas de
educação inclusiva do ensino superior, a IES elaborou e vem implantando, gradativamente,
sua Política de Acessibilidade, sob responsabilidade do seu Núcleo de Apoio ao Docente e
ao Discente (NADD), que teve sua função educacional ampliada com o objetivo geral de
responder pela organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com
deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na
comunicação e informação e promovendo o cumprimento dos requisitos legais de
acessibilidade.

4.2 Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC)
O Ministério da Educação através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e em conformidade com a Lei n° 10.861/2004
estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o qual é
formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes. Também utiliza vários instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação externa, Enade, e instrumentos de informação (censo e cadastro).

As informações obtidas pelo SINAES orientam as IES em relação a sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e social, bem como os órgãos governamentais para o
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encaminhamento de políticas públicas e indica à comunidade acadêmica e o público em
geral quanto à realidade dos cursos e das instituições.
No caso da avaliação dos cursos de graduação, os avaliadores utilizam como
material para aferir a qualidade o Plano de desenvolvimento Institucional (PDI),Projeto
Político-Pedagógico (PPC), o Formulário Eletrônico (FE) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs).
A qualidade do curso é avaliada em três dimensões: organização didáticopedagógica, corpo docente e infraestrutura, através de instrumento matricial contemplando
todos os atos autorizativos quais sejam: autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento.
Neste instrumento, a acessibilidade é requisito legal, porém o conceito de
acessibilidade deve ser avaliado de forma ampla, não apenas considerando as questões
físicas e arquitetônicas, cabendo salientar que o projeto pedagógico permite ordenar as
questões do curso, atendendo a diversidade humana.
Configura-se como um instrumento de ação política, expressando concepções e
visões de mundo, de educação e de formação, estabelecendo caminhos para a efetivação
das premissas apontadas e dos rumos pretendidos pelos atores do processo de elaboração e
organização.
Para Vasconcellos (1995):
Projeto Político-pedagógico[...] é um instrumento teórico-metodológico
que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de
uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é
essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da instituição (VASCONCELOS,
1995, p.143).

O Projeto Político-pedagógico pode ser concebido como balizador para o fazer
pedagógico, afim de expressar o sentido de todo o processo de formação no ensino
superior, permitindo articular as ações e os planejamentos aspirados pelo curso, além de
definir os princípios e estratégias que direcionam as diretrizes políticas, pedagógicas e
técnicas de um curso de graduação.
Conforme Veiga (2004):
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso,
todo Projeto Político-pedagógico da escola é, também, um projeto político
por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido
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de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade.
Na dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo,
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de
definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de
cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. (VEIGA, 2004, p.13)

No que tange à acessibilidade e inclusão, os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC)
deverão contemplar os pressupostos epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da
educação inclusiva, definindo estratégias pedagógicas que permitam o acesso do estudante
ao currículo e sua interação na comunidade acadêmica, além de considerar suas
especificidades ao delinear o currículo do curso, seja com o enriquecimento, a
compactação e/ou a aceleração de conteúdos ou de estudos. Dada importância desta
discussão, bem como de ações e programas que assegurem a transversalidade da educação
especial na IES, é relevante a participação do Núcleo de Apoio ao Aluno com
Necessidades Especiais (prevista no PDI) nestas atividades, visto que seu público alvo são
estudantes com

deficiência, transtornos

globais de

desenvolvimento

e

altas habilidades/superdotação, em consonância com a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o Decreto de Acessibilidade (nº
5.296/2004), a Lei 13.146/2015 e demais dispositivos legais e políticos.

4.3 O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente - NADD
O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente (NADD) presta atendimento
psicopedagógico aos discentes, acolhendo-os e possibilitando-lhes a permanência e a
continuidade dos estudos acadêmicos, diante de situações relacionadas a transtornos emocionais,
psicológicos e de aprendizagem.
As ações do NADD/AEE apresentam como objetivos específicos:
•

Estabelecer referenciais de acessibilidade necessários para a organização de práticas
inclusivas na IES;

•

Oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma equipe
multidisciplinar, voltado para seu público-alvo;

•

Capacitar professores que atuam em salas de educação inclusivas com
encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas, interface com outros
profissionais da saúde, do trabalho, famílias, etc.;
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•

Mobilizar os docentes para o salto qualitativo da razão instrumental da
homogeneização do ensino para a compreensão do compromisso ético e político da
educação como direito de todos;

•

Remodelar o ambiente físico-arquitetônico da IES em função desses referenciais;

•

Constituir parcerias com entidades governamentais e sociedade civil organizada,
cujos objetivos tenham relações diretas com as finalidades do Núcleo de
Acessibilidade e;

•

Criar uma cultura da acessibilidade na comunidade acadêmica.

A partir do trabalho do NADD e do aumento da abrangência das ações voltadas ao
Atendimento Educacional Especializado, alunos com deficiência são acolhidos e a eles são
efetuadas alterações metodológicas, em consonância com as normais internas, que lhes permitam
a democratização do ensino, por exemplo, maior tempo para a resolução das avaliações.
Àqueles, cuja visão comprometida, for devidamente comprovada por laudo médico, os
professores serão conduzidos a efetuarem fotocópia ampliada das avaliações para melhor
visualização destes alunos.
Em relação às rotinas educacionais, os professores são estimulados a adotarem variadas
tecnologias de informação e comunicação disponíveis, de forma a despertar os mais diversos
sentidos do educando, não priorizando apenas a visão, mas também o tato, a audição.
Quanto à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, nos editais dos
vestibulares, publicados e amplamente divulgados na sociedade, reserva-se condições especiais
para a realização do processo seletivo por parte dos candidatos que sinalizem e comprovem tais
necessidades.
Para atender, com qualidade, à demanda dos alunos com deficiência, o NADD
estabeleceu diversos instrumentos para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que
versam sobre: A estruturação de diretrizes sobre o fluxo de trabalho do AEE a partir de um
roteiro específico com orientações sobre as atividades a serem desempenhadas envolvendo a
comunidade acadêmica da IES.
Tais diretrizes foram elaboradas com procedimentos direcionados aos docentes, aos
discentes, às coordenações de curso, com a finalidade de diagnosticar as demandas para a
tomada de decisão. Também será elaborado um folder com as atividades do NADD contendo
informações gerais sobre as atividades do Núcleo, bem como os objetivos do Atendimento
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Educacional Especializado e as principais ações a serem desenvolvidas, sendo estas passíveis de
alterações conforme a necessidade.
O NADD elaborará a organização de estratégias necessárias para a sensibilização
acadêmica conforme as demandas apresentadas referentes ao AEE na IES, em função da
especificidade dos discentes, os quais requerem atendimento e acompanhamento característicos
às deficiências apresentadas.
Também, haverá a elaboração de instrumento específico para o levantamento das
necessidades da IES (Censo), culminando no mapeamento de todas as turmas que apresentaram
situações com alunos PcD, bem como quanto a sensibilização necessária para o desenvolvimento
de estratégias envolvendo relacionamento interpessoal, principalmente discente-docente.
Em função da especificidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE), o
Núcleo elaborará um formulário individual para o processo de acompanhamento dos discentes,
mediante aos procedimentos estabelecidos para tal acompanhamento, acompanhado de um
Termo de recusa de Atendimento Especializado, caso haja solicitação por parte do discente e/ou
família.
O NADD encaminhará à Secretaria Acadêmica (SEACAD) um termo referente às
questões do levantamento das necessidades especiais dos ingressantes no ato da matrícula,
também solicitará informações quanto à possibilidade de abertura de Emolumento específico
para aluno com deficiência (PcD) sendo um instrumento importante para o registro de
informações fornecidas pelo discente no ato da matrícula, com o objetivo de levantar as
necessidades destes ingressantes e auxiliar no planejamento das ações referente ao
desenvolvimento acadêmico na IES por este NADD.
A partir do Atendimento Educacional Especializado (AEE), implementado e atuante, será
realizado, durante os momentos de Aperfeiçoamento do Trabalho Docente, ações e atividades
voltadas à Educação Especial, com abordagem direcionada os objetivos do AEE, bem como a
apresentação do cenário atual relacionado aos procedimentos e a nova cultura que se instalará na
IES, com a disponibilização e o conhecimento referente às questões legais e os possíveis
desafios e orientações necessárias ao desempenho das atividades didático-pedagógicos deste
alunado e do corpo docente.
As atividades de educação especial se intensificaram por parte do NADD, sendo
elaborado um banco de dados institucionais referente às turmas com discentes PcD. Essas
informações serão analisadas a fim de subsidiar a análise e proposição de relatórios, caso a caso,
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para orientações específicas ao corpo discente e docente. Concomitantemente a isso, o NADD
estaerá realizando reuniões com o corpo docente para discutir as estratégias de ensino propostas
(conforme a especificidade e necessidades dos discentes em questão), além de orientações
quanto ao processo avaliativo dos mesmos.
O NADD também promoverá reuniões periódicas com os familiares dos discentes PcD
para a exposição dos motivos e das possibilidades de estratégias adequadas para o
desenvolvimento acadêmico dos mesmos, bem como para o conhecimento e o registro da
autorização da família.
Entre os instrumentos para atender a comunidade, o NADD estabelecerá o Programa de
Orientação ao Discente – POD.
O Centro Universitário ITOP oferecerá aos alunos um serviço de apoio psicopedagógico,
destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente, envolvendo
assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como
atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de
aprendizagem. Este serviço será realizado pela Coordenação Pedagógica, que estará a cargo de
profissional com formação na área de Pedagogia ou Psicologia.
A Coordenação Pedagógica tem como um dos seus objetivos oferecer acompanhamento
psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que
apresentam dificuldades. Essa coordenação busca contribuir para o desenvolvimento da
capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade
psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando
sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.
O atendimento será realizado mediante orientações individuais a alunos encaminhados
pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o serviço
espontaneamente.

_______________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.centrouniversitarioitop.edu.br – 3214-7345/7377
21

5

ACESSIBILIDADE

A acessibilidade pode ser definida como um atributo essencial do ambiente que garante a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Conforme o art. 8º inciso I do Decreto 5.296/2004,
acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida;”
O capítulo IV do Decreto 5.296/2004, que discorre sobre a implementação da
Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística, inicia com o artigo 10 estabelecendo a
necessidade de conceber e implantar, nos projetos arquitetônicos e urbanísticos, os princípios
do Desenho Universal. Uma definição para este conceito é apresentada em CREA/2017:
O conceito de “Desenho Universal”, criado por uma comissão em
Washington, EUA, no ano de 1963, foi inicialmente chamado de
“Desenho Livre de Barreiras”, por se voltar à eliminação de barreiras
arquitetônicas nos projetos de edifícios, equipamentos e áreas
urbanas. Posteriormente, esse conceito evoluiu para a concepção de
Desenho Universal, pois passou a considerar não só o projeto, mas
principalmente a diversidade humana, de forma a respeitar as
diferenças existentes entre as pessoas e a garantir a acessibilidade a
todos os componentes do ambiente.
Neste conceito, ainda segundo Crea 2017, o Desenho Universal deve ser concebido
como forma de promover ambientes, serviços, programa e tecnologias acessíveis, utilizáveis
de forma autônoma e independente por todas as pessoas, sem necessidades de adaptação.

5.1 Eixos De Acessibilidade
De acordo com a Lei 13.146/2015, a acessibilidade é a possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Desta forma, a acessibilidade pode ser dividida em cinco eixos, apresentados a seguir.
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5.1.1 Acessibilidade Atitudinal
A Acessibilidade Atitudinal faz referência às atitudes que as pessoas, seja como
indivíduos, instituição ou sociedade, podem adotar tendo em vista a facilitação da inclusão e
integração do sujeito com deficiência, de acordo com Pereira et al. (2011). Por outro lado,
atitudes de exclusão e discriminação podem ser caracterizadas como barreiras. Neste sentido, as
barreiras atitudinais impedem e/ou dificultam o processo de inclusão social das pessoas com
deficiência (CEZAR, 2010).

5.1.1.1 Ações da IES
No que concerne à Acessibilidade Atitudinal, pode-se destacar as formações realizadas
com toda a equipe acadêmica (atores pedagógicos, acadêmicos e comunidade), em diversos
cenários de ambiente-aprendizagem.

PROJETO INCLUSÃO - CURSO DE LIBRAS PARA PROFESSORES
E ADMINISTRATIVO DA FACULDADE ITOP.
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PROJETO INCLUSÃO - CURSO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – TEA PARA
PROFESSORES E ADMINISTRATIVO DA FACULDADE ITOP

O Centro Universitário ITOP, enquanto Instituição de Ensino Superior, garante a
formação continuada de todos os atores pedagógicos que interagem com o acadêmico com
Atendimento Educacional Especializado - AEE, a fim de que todos possam estar capacitados
para as particularidades deste. A formação continuada ocorre por meio de palestras, mesas de
debate, troca de experiência relativa à educação inclusiva, a qual ocorre semestralmente e
extraordinariamente, nos casos em que houver necessidade. Além disso, são oferecidos cursos
livres e de nivelamento para os acadêmicos sobre temas voltados para a inclusão.

5.1.2 Acessibilidade Arquitetônica, dos transportes e do mobiliário
A Acessibilidade Arquitetônica é aquela que procura remover barreiras físicas que
possam impossibilitar o livre acesso das pessoas com deficiência aos ambientes da Instituição
(salas de aula, laboratórios, banheiros, etc.). Citam-se como medidas de acessibilidade, neste
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sentido, a adoção de rampas de acesso, plataformas elevatórias, portas e corredores com largura
adequada.
A Acessibilidade dos Transportes visa permitir às pessoas com deficiência o livre acesso
aos serviços de transporte. Neste sentido citam-se locais de espera com adaptações, veículos
especialmente preparados, calçadas e vias com largura, piso e inclinação adequadas, entre outras
medidas.
A Acessibilidade do Mobiliário tem por objetivo conceber a utilização de mobiliário que
atenda aos princípios do Desenho Universal. Citam-se a adoção de carteiras, mesas, cadeiras,
sanitários, dentre outros, que proporcionem ao usuário segurança e autonomia de uso.
A Acessibilidade Arquitetônica e a do Mobiliário têm seus critérios e parâmetros técnicos
especificados pela ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

5.1.2.1 Ações da IES
A planificação do Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente – NADD, identifica as
potencialidades e vulnerabilidades a fim de promover a inclusão física ou estrutural plena;
estabelece metas e organiza estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades
constatadas; pratica a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial; reconhece a
necessidade de mudança estrutural e investe no desenvolvimento de ações para a inclusão; e
promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência,
mobilidade reduzida ou necessidades educacionais especiais, mas aos professores, funcionários e
à população que frequenta a Instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços.
O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente – NADD, conforme determinação das
legislações vigentes, promove a adaptação da infraestrutura da Instituição em ações diversas.
Destacam-se algumas das medidas de acessibilidade implantadas na Instituição:

 ESTACIONAMENTO
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Vista aérea da entrada da Faculdade ITOP
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Vista frontal da entrada da Faculdade ITOP

Conformidade do Item 6.12.1 na sinalização e tipos de vagas da NBR 9050:2004
 Ter sinalização horizontal
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 Contar com espaço adicional de circulação com no mínimo 1.20 m de largura
quando afastado da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser compartilhado por duas
vagas no caso de estacionamento paralelo ou perpendicular ao meio fio, não sendo recomendável
o compartilhamento em estacionamentos oblíquos.
 Ter sinalização vertical para vagas em via pública.
 Quando afastado da faixa de travessia de pedestres conterem no espaço adicional
para circulação de cadeira de rodas e estar associadas à rampa de acesso a calçada.
 Estar vinculadas a rota acessível que as interligue aos pólos de atração.
 Estar localizados de forma a evitar a circulação entre Veículos.
O estacionamento possui sinalização horizontal conta com espaço adicional de
circulação com 2.14 m de largura, dentro dos padrões exigidos.

 RAMPAS
Em conformidade aos itens abaixo da NBR 9050:2004
A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da
rampa em até 10 cm de cada lado.
A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A
largura livre mínima recomendável para rampas em rotas acessíveis é de 1.50 m, sendo o
mínimo admissível 1.20 m.
Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de
balizamento qual a altura mínima de 0,05 m, instalados ou construídos nos limites da largura da
rampa e na projeção dos guardas corpos.
A rampa atende especificação técnica com comprimento em sua largura de 3.35 m.
Estar dentro do recomendado engloba as dimensões do que é admissível pela Norma estando
bem dimensionada no que tange à sua inclinação que ultrapassa o limite imposto pela Norma em
rampas de acesso menor que 50 m que é de 8.33%.
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Vista da rampa em conformidade técnica

Acesso externo piso tátil
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 DEGRAUS ESCADAS
Em conformidade ao item 6.6.2 dimensionamento de degraus isolados da NBR
9050:2004 e 6.6.4 escadas fixas. A dimensão do espelho de degrau isolado deve ser inferior a
0,18 metros e superior 0,16 m. Devem ser evitados espelhos com dimensão entre 1.5 cm e 15
cm. Para degraus isolados recomenda se que possuam um espelho com altura entre 0.15 m e 0 18
m. Escadas com lances curvos ou mitos devem atender ao disposto na ABNT NBR 9077, a
inclinação transversal não deve exceder 1%.
Conforme a ABNT NBR 9077 a largura mínima recomendável para escadas fixas em
rotas acessíveis é de 1.50 m sendo o mínimo admissível 1.20 m o primeiro e os últimos degraus
de um lance de escada devem distar no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente.
Em relação às escadas após as medições observou se que em relação às dimensões
do espelho dos degraus isolados, atendendo a norma já que está com 0,17 m e 0,30 m do
superior.
No que tange a largura mínima recomendada para escadas fixas em rotas acessíveis,
a largura está bem acima de 3.10 m de comprimento e, o último degrau, o lance dista 0,33 m da
área de circulação adjacente. Estando assim dentro da norma exigida.

Vista das escadas

 CONDIÇÕES GERAIS DO ACESSO E CIRCULAÇÃO INTERNA.
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Em conformidade aos itens 6.9.2.1,2 e 3 da NBR 9950:2004 As portas, inclusive
de elevadores, devem ter um vão livres de no mínimo 0.90 m e altura mínima de 2.10 m. Em
portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter um vão livre de 0.80
metros. O mecanismo de acionamento das portas deve requerer força humana direta igual ou
inferior a 36 N.
As portas devem ter condições de serem abertas Com um único movimento e suas
maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0.90 m e 1.10 m. Quando
localizadas em rotas acessíveis, recomendo assim que as portas têm na sua parte inferior,
inclusive no batente, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e
cadeiras de rodas, até a altura de 0.40 m a partir do piso.
 PORTAS
As portas não possuem um vão livre mínimas de 0.90 m e sim de 0,80 e altura
mínima de 2.18 m, o mecanismo de acionamento das portas requer força humana direta igual a
29 N, as portas têm condições de serem abertas Com um único movimento e sua maçaneta é do
tipo alavanca, instalados a uma altura entre 0.95 m. As portas devem sua parte inferior, inclusive
no batente, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeira de
rodas, até a altura de 0.40 m a partir do piso. Atualmente o revestimento preencher 0.15 m a
partir do piso.

Vista frontal das portas de atendimento e sala de aula.

 CORREDORES
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Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas,
assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos, conforme item 6.10.8 da NBR
9050:2004. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são:
maior que o 1.50 m para grandes fluxos de pessoas.
A edificação atende requisitos da legislação em vigor, já que possui corredores
uniformes em grandes vãos acima de 30 m com largura de 3,25 m, com a presença de superfície
tátil, em faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de
deficientes visuais. Esses pisos têm, como serventia, auxiliar a caminhada das pessoas, sejam
elas deficientes visuais, crianças e idosos.

Corredores de acesso

 JANELAS
Em conformidade ao item 6.9.3.1 e 2 da NBR 9050:2004 A altura das janelas deve
considerar os limites de alcance visual, exceto em locais onde se deva prevalecer à segurança e à
privacidade. Cada folha do módulo de janela deve poder ser operada com um único movimento,
utilizando apenas uma das mãos. Edificação sem janelas, devido à privacidade entre as salas de
aula.
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Janelas da Faculdade ITOP

 CORRIMÃO E GUARDA CORPOS
Em conformidade aos itens 6.7.1.1, 6.7.1.2, 6.7.1.3 6.7.1.4 da NBR
9050:2004
Os corrimãos devem ser instalados Em ambos os lados dos degraus isolados das
escadas fixas e das rampas corrimão devem ter largura entre três centímetros e 4.5 cm tem
arestas vivas. Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4 cm entre a parede e o corrimão.
Devem permitir boa empunhadura e deslizamento sendo preferencialmente de secção circular .
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado ser fixados ou justapostas à
parede ou piso ou ainda ter desenho continuo sem protuberâncias.
Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso,
medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas os corrimãos
laterais devem ser instalados as duas alturas 0,92 m em 0,70 m do piso medidas da geratriz
superior.
Os corrimãos e guarda corpos foi construído com materiais rígidos, firmemente
fixado na parede com barra de suporte, oferecendo condições seguras de utilização, atendendo a
largura com 6 cm entre a parede o corrimão sem arestas vivas.
_______________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.centrouniversitarioitop.edu.br – 3214-7345/7377
33

Os corrimãos laterais devem prolongar se pelo menos 30 cm antes do início e após o
término da rampa ou escada, o que foi realizado na escada em questão. Em relação ao espaço, a
escada não deve interferir nas áreas de circulação nem prejudicar a vazão, o que se observa nas
escadas de acesso.
Para escadas, os corrimãos laterais estão instalados a duas alturas: 1,17 m e 2,68 m
do piso, medidos da geratriz superior, o que atende as exigências de cunho opcional da norma
em questão.

Corrimão e guarda corpo

 BANHEIROS ADAPTADOS
Em conformidade com a NBR 9050:2004 Todas as barras de apoio utilizadas em
sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer
sentido, ter diâmetro entre 3 cm de 4.5 cm, e estar firmemente fixado em paredes ou divisória a
uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra.
Nas barras de apoio concluiu se que as distâncias referentes ao punho atendem o
exigido, já que as mesmas distam 7 cm, três unidades a mais do que é exigido pela norma, assim
como a altura de seu acoplamento ao chão que é de 0,75 m. Em contrapartida, não atende ao
quesito comprimento, já que a mesma média 0,74 m e a norma exigem um comprimento mínimo
de 0,80 m, devendo assim as barras ser substituídas ou serem readaptadas.
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Barra de apoio e sanitário

 BACIA SANITARIA
Para instalação de bacias sanitária NBR 9050/2004devem ser previstas áreas de
transferências lateral, perpendicular e diagonal, conforme figura abaixo.

Acesso adaptado bacias sanitárias

Com relação à área de transferência, após a medição foi observado que todos os
banheiros atendem as dimensões em margens bem superiores do que exigido por norma, tendo
1.30 m de comprimento e 1.60m de largura, estando a sua acessão dentro da norma em questão,
onde a entrada possui 0.90 cm, como exigido.
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Área de transferência dentro das exigências.

A localização das barras de apoio deve atender as seguintes condições:
Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais
para apoio e transferências, com comprimento mínimo de 0,80m a 0,75 m de altura do piso
acabado (medidos pelos eixos de fixação). A distância entre o eixo da bacia e a face da barra
lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta posicionada a uma distância mínima de 0,50m da
borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distancia mínima de 0,11 m
da sua face externa a parede e estender se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção a
parede lateral.
O banheiro atende as exigências em relação às barras de apoio, altura da bacia
sanitária e área de transferência.
 ACIONAMENTO DA DESCARGA
O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso
acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automáticos, conforme
figura. Recomenda se que a força de acionamento humano seja inferior a 23 N.

Conforme norma, a altura da descarga encontra se irregular, uma vez que a mesma
exige no seu item 7.1.15 que ela esteja a 1,00 m de altura no pé direito, e da edificação em
questão se encontra a 1,15, de altura.
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Altura máxima da descarga, fonte: NBR 9050/2004 20

 EQUIPAMENTOS URBANOS E MOBILIARIOS

 BALCÕES DE ATENDIMENTO SECRETARIA E BIBLIOTECA
Uma parte da superfície do balcão, com extensão de no mínimo 0,90 m, deve ter
altura de no maximo 0,90 m do piso, quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve
possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no
mínimo 0,30 m.
Conforme medição realizada, os balcões de atendimento se encontram dentro norma,
que segundo o item 9.6 exige uma altura máxima de 0,90 m de altura e superfície de trabalho de
0,30 m. No balcão a norma não foi atendida, já que a mesma possui 0,30m, mas a sua altura
excedeu o limite, já que a mesma mede 1,10 m de altura.
Conforme medição realizada, os balcões de atendimento se encontram fora da norma
em questão, que em seu item 9.6 exige uma altura máxima de 0.90 m de altura e superfície de
trabalho de 0,30 m. No balcão em observação, a espessura em superfície de trabalho foi
atendida, medindo 0.30m, contrariando a regularidade da altura que excedeu o limite, medindo
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1.18 m de altura. Com relação às estantes, as mesmas se encontram organizadas de modo que o
corredor tenha um espaçamento mínimo de 0.90 m de largura e 2.25 de altura conforme item
9.8.7 da NBR em questão.

Balcões de atendimento Secretaria Academica

Balcão de Atendimento Biblioteca
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 BEBEDOUROS
Deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por pavimento,
respeitando o mínimo de um, e eles devem estar localizados em rotas acessíveis. A bica deve estar
localizada no lado frontal do bebedouro, possuir altura de 0.90 m de permitir por meio de copo.
Os Bebedouros se encontram fora da especificação técnica da norma, já que a mesma no
seu item 9.1.2 exige altura máxima de 0.90 m, e os mesmos possuem altura de 1.02 m.

Vista do Bebedouro

5.1.3 Acessibilidade na Comunicação
O acesso à comunicação e à informação visam garantir às pessoas com deficiência livre forma
de interação que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), a visualização de textos, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas
auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos alternativos de
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações (LEI 13.146/2015).

5.1.3.1 Ações da IES
No que concerne à acessibilidade comunicacional, em consonância com a Lei de Libras nº
10.436/02 e o Decreto de Acessibilidade nº 5.296/04, o Centro Universitário ITOP proporciona apoio
aos acadêmicos por meio dos seguintes atores pedagógicos:
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Intérprete Educacional: O Intérprete Educacional da Centro Universitário ITOP tem por
função de orientar os acadêmicos com Atendimento Educacional Especializado - AEE no
acesso aos ambientes da IES, primando pela acessibilidade, pelos serviços e pelas atividadesfim da Instituição; atuar nos processos seletivos e matrículas para os cursos oferecidos; atuar
nos encontros presenciais para viabilizar o acesso dos acadêmicos com Atendimento
Educacional Especializado - AEE aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as
atividades didático-pedagógicas; orientar e conduzir os acadêmicos com AEE nos encontros
presenciais e no acompanhamento durante os momentos de autoestudo, auxiliando-os em suas
atividades, como colaborar para que o acadêmico com AEE obtenha orientações da
supervisão dos estágios curriculares, das atividades complementares, das atividades de
iniciação científica e de extensão originárias dos cursos oferecidos. O apoio do intérprete
educacional propõe garantir a acessibilidade aos acadêmicos com surdez, respeitando o seu
direito de matrícula e permanência no Ensino Superior.


Elementos de comunicação acessíveis: placas em braile e piso tátil de cores
diferentes.

5.1.4 Acessibilidade Metodológica, Pedagógica e Instrumental
A Acessibilidade Metodológica e Pedagógica está associada a mudanças na dinâmica do
processo de ensino-aprendizagem, pela adoção de medidas facilitadoras para o deficiente, como a
substituição das tradicionais provas escritas por provas orais ou em Libras, por exemplo. A
adoção de posturas por parte do professor em sala a fim de facilitar a captação e entendimento do
que é exposto para o discente, como falar sempre de frente para os acadêmicos e a utilização de
mídias especialmente adaptadas também constituem a acessibilidade metodológica.
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5.1.4.1 Ações da IES
a. Professor de Plantão
Tecnologia digital disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do acadêmico
que busca ampliar o diálogo em tempo real entre o acadêmico, docente da disciplina, com
contribuição do tutor interno. Essa ferramenta tem por objetivo abordar conteúdos importantes e
esclarecer dúvidas da disciplina, potencializando o processo de ensino e aprendizagem. A ferramenta
professor de plantão se dá a partir do agendamento da atividade pelo docente da disciplina e essa
informação estará acessível para o acadêmico em seu AVA, permitindo assim a interação de ambos.
O acadêmico interage com o docente por meio de mensagens enviadas pelo chat e o docente por
vídeo-áudio e chat. Nesta ferramenta é possível conjugar imagem, material didático (formato PDF),
expressões matemáticas e apresentar desenhos, esboçar gráficos, entre outros.

b. Biblioteca virtual
O acesso à biblioteca virtual é realizado por meio do acesso on-line à base das Editora
Pearson e Minha Biblioteca, na qual cada acadêmico possui login e senha para acesso, através de
computadores e tablets (iPad e sistema Android). Através desta plataforma o acadêmico poderá
fazer anotações eletrônicas nas páginas, bem como acessar conteúdos complementares como
vídeos, imagens, animações e outros, utilizar ferramenta Paint e sistemas de busca simples e
avançada. A plataforma também disponibiliza integração com softwares de leitura para deficientes
visuais.
c. Laboratório de informática
Os acadêmicos possuem acesso a laboratórios com modernos computadores, instalados em
gabinetes individualizados, com acesso à internet banda larga e sistema multimídia. As salas de
laboratório de informática são equipadas com sistema de refrigeração e possuem iluminação
adequada, além de respeitarem todos os critérios de acessibilidade. Adicionalmente, a Instituição
oferece um sistema de leitura eletrônica (DOS VOX, NVDA, VLIBRAS) para acadêmicos com
deficiência visual.
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d. Hand Talk
O Hand Talk é um tradutor de páginas web que traz acessibilidade digital em Libras para a
comunidade surda. Este aplicativo quebra a barreira de comunicação que há entre ela e os
ouvintes. As soluções buscam democratizar o acesso à informação e à comunicação, sendo
complementares ao trabalho dos intérpretes de Libras. A ferramenta possibilita maior autonomia
do acadêmico com deficiência auditiva no acesso ao AVA, traduzindo-o digitalmente para Libras.
e. Trilhas de Aprendizagem
Disponibilizadas no AVA, correspondem a “caminhos” virtuais de aprendizagem, capazes de
promover o desenvolvimento de competências no que concerne ao conhecimento, à habilidade, à
atitude, à interação e à autonomia. As trilhas de aprendizagem são elaboradas pelos professores de
maneira dialógica e exemplificada, que convidam o acadêmico a resgatar o conteúdo apresentado
para a sua realidade. A utilização de materiais de apoio contribui com a acessibilidade pedagógica,
porque são apresentados em diversos modelos a serem interpretados pela diversidade acadêmica.
Assim, acadêmicos com surdez possuem acesso a textos ou vídeos com janelas de tradução em
Libras. Acadêmicos cegos ou de baixa visão têm acesso aos vídeos e documentos com
audiodescrição. Elas norteiam o estudo da disciplina e apresentam os seguintes elementos:


Livro didático: os acadêmicos têm acesso aos livros no formato PDF, organizados de forma a

atender às necessidades das atividades do processo de ensino e aprendizagem. Para acadêmicos
cegos ou de baixa visão são disponibilizados livros com audiodescrição em arquivo TXT, que é
codificado e sintetizado em audiodescrição pelos programas VLIBRA, DOSVOX ou NVDA;


Vídeo da disciplina: procedimentos explicativos capturados em vídeos, com conteúdo

disponibilizado sobre tópicos específicos. Os vídeos viabilizam a aprendizagem para acadêmicos
cegos e de baixa visão, além de apresentarem legenda e tradução em Libras para contribuir com o
estudo dos acadêmicos com surdez;
 Objeto de Aprendizagem: recursos digitais utilizados para dar suporte ao processo de ensino e
aprendizado suportado por tecnologias. Os objetos de aprendizagem são roteirizados com legenda e
áudio em língua portuguesa para atender acadêmicos surdos, cegos e com baixa visão.
O Quadro 1, abaixo, apresenta algumas das iniciativas adotadas pelo Centro Universitário
ITOP para garantir a acessibilidade metodológica e pedagógica aos acadêmicos com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE):
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QUADRO 1- MATERIAIS QUE NORTEIAM AS ATIVIDADES DE ACADÊMICOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - NEE
Acompanhamento
Tipologia da NEE

Materiais

Avaliação
do intérprete

Auditiva

-

-

Visual

DOSVOX e NVDA
Arquivo texto
Ampliação

DOSVOX e NVDA
Arquivo texto
Ampliação

Múltipla

-

-

Transtorno do



-



Adaptação conforme


Espectro Autista

análise de laudo.

Transtorno do
Adaptação conforme
Desenvolvimento



análise de laudo.

Intelectual
A Instituição oferece assistividade aos acadêmicos com deficiência visual e auditiva, por
meio de softwares e materiais adaptados.
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Programa NVDA
O leitor de telas NVDA, sigla em inglês para "Acesso Não Visual ao Ambiente de
Trabalho", é um programa que também permite a leitura de materiais em arquivo texto. É gratuito e
permite que através de voz sintética, usuários cegos ou com deficiência visual possam acessar e
interagir com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos. Mais informações podem
ser encontradas em: <www.nvda-project.org/snapshots>.
Sugere-se sempre instalar uma versão mais recente, porque este leitor, geralmente, é
mais estável e possui mais recursos que as anteriores. Por isso, fica a opção para que o acadêmico
possa escolher qual o melhor recurso de tecnologia assistida que ele precisará.

Programa Vlibras
O que é o VLIBRAS? Resultado de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME), por
meio da Secretaria de Governo Digital (SGD) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o
VLibras é um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, que traduz conteúdos
digitais (texto, áudio e vídeo) para Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores,
celulares e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas.
Para baixar o programa clica no link https://www.vlibras.gov.br/#baixar e em seguida
seelcione conforme seu sistema operacional. Windows ou Linux . conforme a imagem 01.

Imagem 01
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Imagem 02
Vlibras no site do ITOP
O site da Faculdade ITOP é adaptado para o usuário tanto baixar como também utilizar o
Vlibras sem sair do página. Ao acessar o site do lado direito irá abrir um ícone azul conforme a
imagem 03.

Imagem 03
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Assim que o usuário clicar no ícone irá abrir o software para que o mesmo possa utilizar
dentro do site da Faculdade ITOP conforme a imagem 04. Todo texto que for selecionado dentro do
site o desenho irá responder traduzindo na linguagem de sinais (Libras).

Imagem 04

HeadMouse
HeadMouse é um programa desenvolvido para permitir que pessoa que não tem os
movimentos dos braços possam usar o computador e navegar pela internet sem ajuda de outras
pessoas.
Esse software foi desenvolvido por um Grupo de Robótica da Universitat de Lleida, na
Espanha, e permite maior independência de pessoas tetraplégicas ou com alguma impossibilidade de
movimentar os braços ou mãos.
Para usar o programa é bem simples, basta instalá-lo no computador normal e é preciso e ter
uma câmera (web cam) em cima do monitor. É essa câmera que fará todo o trabalho do programa
conforme a imagem 05.
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Imagem 05

DOSVOX
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O DOSVOX é um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o
usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes
visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no trabalho.
O sistema realiza a comunicação com o deficiente visual através de síntese de voz em
Português, sendo que a síntese de textos pode ser configurada para outros idiomas.
O que diferencia o DOSVOX de outros sistemas voltados para uso por deficientes visuais é
que no DOSVOX, a comunicação homem-máquina é muito mais simples, e leva em conta as
especificidades e limitações dessas pessoas. Ao invés de simplesmente ler o que está escrito na tela, o
DOSVOX estabelece um diálogo amigável, através de programas específicos e interfaces
adaptativas. Isso o torna insuperável em qualidade e facilidade de uso para os usuários que vêm no
computador um meio de comunicação e acesso que deve ser o mais confortável e amigável possível.
Grande parte das mensagens sonoras emitidas pelo DOSVOX é feita em voz humana gravada.
Isso significa que ele é um sistema com baixo índice de estresse para o usuário, mesmo com uso
prolongado.
Ele é compatível com a maior parte dos sintetizadores de voz existentes pois usa a interface
padronizada SAPI do Windows. Isso garante que o usuário pode adquirir no mercado os sistemas de
síntese de fala mais modernos e mais próximos à voz humana, os quais emprestarão ao DOSVOX
uma excelente qualidade de leitura.
O DOSVOX também convive bem com outros programas de acesso para deficientes visuais
(como Virtual Vision, Jaws, Window Bridge, Window-Eyes, ampliadores de tela, etc) que porventura
estejam instalados na máquina do usuário.
O DOSVOX contava em dezembro de 2002 com cerca de 6000 usuários no Brasil e alguns
países da América Latina. Nesta época, o número de usuários que acessava a Internet era estimado
em cerca de 1000 pessoas.

eSSENTIAL Accessibility

eSSENTIAL Accessibility é um programa para Windows e Mac que ajuda pessoas com
deficiência física a usar o computador para acessar a internet. Ele torna a experiência de navegação
mais prática, oferecendo teclado na tela, alternativas para o mouse, zoom em texto e imagem, texto
para voz e reconhecimento de voz.
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O navegador não exige que sejam usados teclados e mouses convencionais. Para tornar as
alternativas de teclado e mouse disponíveis, clique no ícone configurações do eSSENTIAL
Accessibility e selecione a opção desejada.
Você também pode controlar o cursor do mouse movendo a cabeça ou a mão. Nesse caso, a
webcam capta as imagens com os movimentos e reflete no computador. Na tela de Configurações,
clique em “Substitutos de Mouse” na lista no lado esquerdo da tela e, em seguida, clique em “Mouse
Visual”.
Selecione a webcam que deseja usar. É possível escolher o quão rápido o ponteiro responderá
aos seus movimentos usando as configurações de sensibilidade horizontal e sensibilidade vertical.
Além disso, escolha entre duas opções de clique associado: o mouse pode clicar quando passa sobre
uma área (Clique Automático) ou quando é clicado fisicamente (Clique Normal).
Além dessas opções básicas de configuração do programa, há muitos outros recursos para
viabilizar a acessibilidade ao computador. Confira o manual do eSSENTIAL Accessibility,
disponível no site do desenvolvedor, e veja todas as dicas em português. Baixe eSSENTIAL
Accessibility pelo TechTudo Downloads e acesse a internet sem dificuldade!

Imagem 06
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Imagem 07

5.1.5 Provas e livros de estudo
Os critérios avaliativos da Instituição seguem uma perspectiva inclusiva, com base nas
Estratégias para a Educação de Acadêmicos com Necessidades Educacionais Especiais
(2003).
Desta forma, os critérios avaliativos contemplam as especificidades de cada
deficiência, dificuldades ou transtornos do acadêmico inserido, considerando os objetivos
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propostos pela Instituição. Assim, os critérios avaliativos da Instituição devem observar os
seguintes aspectos frente às necessidades especiais do acadêmico:
QUADRO 2 - CRITÉRIOS AVALIATIVOS DA INSTITUIÇÃO
•
•
•

Biológico
Intelectual
Motor

•

Emocional

•
•
•

Social
Comunicação
Linguagem.

Os aspectos do
DESENVOLVIMENTO:

• Capacidade do acadêmico em relação aos
O nível de COMPETÊNCIA
conteúdos curriculares anteriores a serem
CURRICULAR:
desenvolvidos.
••
••
••
•

Motivação
Capacidade de atenção
Interesses acadêmicos
Estratégias próprias de aprendizagem

O estilo de APRENDIZAGEM:
• Tipos preferenciais de agrupamentos que
facilitam a aprendizagem
••
Condições
físico-ambientais mais
favoráveis para aprender.

Para isso, o Centro Universitário ITOP vem reconstruindo suas práticas avaliativas no
sentido de melhor atender aos acadêmicos com NEE. Uma das questões em observação é o
modelo de provas para autistas, em adaptação, considerando as características aqui já
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apresentadas. As demais situações são analisadas e adequadas, levando em consideração as
necessidades específicas apresentadas em laudo médico e psicológico, quando necessário for.

5.1.5.1 PLANOS DE AÇÃO
Iniciativas e planos de ação podem ser desenvolvidos pelo NADD ou ainda algum Grupo
de Trabalho (GT) criado especificamente com o fim de atender a alguma demanda multidisciplinar
da área da acessibilidade.
Cita-se, no momento, o desenvolvimento das seguintes iniciativas na área da acessibilidade
pelo Centro Universitário ITOP:
a. Manual de atendimento aos futuros acadêmicos ou acadêmicos com NEE
O Manual de atendimento ao discente visa oferecer ao atendente orientações para o bom
atendimento, considerando informações relevantes às pessoas com Necessidades Educacionais
Especiais (NEE), que pretendem ingressar na Instituição, ou as que já estão matriculadas.
Atender com eficiência envolve atenção às pessoas com as quais mantemos contato, para
tanto, exige do atendente ações com base em gentileza e empatia, procurando sempre se colocar
no lugar do outro. Nesse aspecto, o maior desafio do atendente é informar e esclarecer dúvidas
com clareza, demonstrando uma postura ética, numa perspectiva inclusiva.
Para tanto, o Manual de Atendimento aos acadêmicos aborda as seguintes temáticas:
 Comunicação e os tipos de linguagem;
 Postura responsável;
 Postura inclusiva nos atendimentos a deficiência auditiva, visual, intelectual, física e
motora, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.
O manual garante orientações sobre atendimento para os colaboradores de cada polo
de apoio presencial e sede.
b. Acompanhamento Externo e Interno da Aprendizagem e da Avaliação de Acadêmicos
com NEE
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Além do acompanhamento e orientações aos acadêmicos com Necessidades Especiais,
percebeu-se a necessidade de um fluxo que demonstre não só o acompanhamento, mas a
evolução da aprendizagem. O relatório será construído em conjunto com cada um dos atores
pedagógicos, semanalmente pelo tutor externo, quinzenal pelo tutor interno e mensalmente
pelo docente da disciplina, culminando num relatório final que será enviado ao coordenador
do curso para acompanhamento e análise.

6 METAS E AÇÕES
QUADRO 3 - METAS E AÇÕES DO PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
DO CENTRO UNIVERSITARIO ITOP
Garantir a acessibilidade arquitetônica e comunicacional
existentes na Instituição.

2020

Ofertar Cursos de Nivelamento, em nível básico e intermediário,
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Reservar e sinalizar as vagas de estacionamentos do Centro
Universitário ITOP, próximas dos acessos de circulação de
pedestres para veículos que transportam pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.

2020

2020

Oferta de plantões das disciplinas do curso Letras - Libras, em
Língua Brasileira de Sinais (libras) como primeira língua e na
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua
com a provisão de uma equipe especializada para atendimento do
discente surdo em Língua Brasileira de Sinais, incluindo professor

2020
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de Libras e Tradutores/Intérpretes de Língua de Sinais.
Disponibilização dos kits das disciplinas em Língua Brasileira de
Sinais (libras) para o curso Letras – Libras.

2021

Promover a acessibilidade aos meios midiáticos e de tecnologias
da informação.

2021

Realizar eventos sobre acessibilidade no ensino superior e/ou
eventos acessíveis às pessoas com necessidades especiais

2021

Promover o sentimento de pertencimento à IES do discente e do
colaborador com deficiência por meio de campanhas institucionais.

2021

Implantar e implementar um programa de comunicação com a
comunidade universitária para sensibilização e reconhecimento
dos valores sociais da convivência na diversidade e do ambiente
acessível a “todos”.
Realizar mapeamento/cruzamento de projetos, ações e estudos
que estão sendo realizados no Centro Universitário ITOP nas áreas da
Educação Especial, Educação Inclusiva e
Tecnologias Assistivas.

2022

2023

Preservar, aprimorar e ampliar as ações já realizadas pelo NADD
2023
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento foi elaborado em conformidade com os princípios, políticas e práticas
da Inclusão, considerando que é necessário acolher a diversidade e fomentar a garantia de
direitos na sociedade, eliminando as barreiras que dificultam o percurso formativo do
acadêmico.
Assim, a Política de Inclusão do Centro Universitário ITOP, vinculada ao Núcleo de
Apoio ao Docente e ao Discente – NADD e Atendimento Educacional Especializado (AEE),
preconiza a importância da exclusão das barreiras pedagógicas, arquitetônicas, atitudinais e na
comunicação e informação, a fim de garantir uma aprendizagem plena a todos, sem distinção.
Desta forma, as ações inclusivas desenvolvidas na Instituição colaboram para o
desenvolvimento integral do discente, proporcionando condições fundamentais para a sua
autonomia em todo seu processo formativo.
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