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Acessibilidade 
O NACES, Núcleo de Acessibilidade da UFRPE, tem o objetivo de promover 
e desenvolver ações que visem eliminar ou minimizar barreiras físicas, 
atitudinais, pedagógicas e na comunicação e informação que restringem a 
participação, a autonomia pessoal e o desenvolvimento acadêmico, social 
e profissional da pessoa com deficiência. Neste ano de 2020, devido às 
aulas e os atendimentos terem ocorrido de maneira remota, por conta da 
pandemia, algumas demandas do NACES foram reduzidas ou suspensas, 
mas, em contrapartida, houve o surgimento de novas demandas que, até 
então, não faziam parte dos serviços ofertados pelo Núcleo. 

Público-alvo das ações do NACES* 
Pessoas com deficiência e/ou com necessidades educacionais 

especiais inseridas na Comunidade Acadêmica da UFRPE em 2020 

DIRETRIZ - Fortalecimento do ensino flexível, atual e inclusivo como 
princípio norteador da abordagem didático-pedagógica, na 
perspectiva da educação inclusiva  

Capacitar os docentes da UFRPE quanto à 
educação inclusiva 

Ações realizadas: 

 Curso de Libras aos servidores da UFRPE – 29 servidores 

capacitados (15 docentes) 

 Curso “Inclusão e Acessibilidade no Ensino On-line: como tornar as 

estratégias pedagógicas acessíveis aos estudantes com deficiência” 

– 26 docentes capacitados(as) 

 Orientações pedagógicas aos docentes dos Cursos com estudantes 

com deficiência e/ou Necessidades Educacionais Especiais (NEE); 

Durante o Período Letivo 
Excepcional, onde a oferta 
de disciplinas e a matrícula 
dos discentes foram 
optativas, apenas 05 cursos 
necessitaram de 
orientações pedagógicas 
para os estudantes com 
deficiência. 

 
 Realização de reuniões onlines com participação de docentes para 

05 Coordenações de Cursos, onde estão matriculados estudantes 

com deficiência, a fim de traçar estratégias pedagógicas para o 

ensino remoto. 
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2
Cursos de Graduação da UFRPE sede

Cursos com estudantes
com deficiência e/ou NEE

Cursos sem estudantes
com deficiência e/ou NEE
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Ofertar aos estudantes com deficiência 

condições plenas de aprendizagem  

Ações realizadas: 

 Promoção, junto aos docentes, de adaptações pedagógicas e 

avaliativas que considerem a singularidade da pessoa com 

deficiência e/ou com transtorno global do desenvolvimento, tais 

como: dilatação do tempo de avaliação, prova individualizada, oral, 

sinalizada, ampliada, em Libras, permanência do intérprete de 

Libras durante as aulas, ampliação do tempo de integralização do 

curso, entre outros. Alguns serviços, como adaptação para o braile 

e empréstimo de tecnologias assistivas foram suspensos neste 

periodo. 

 

DIRETRIZ - Garantia de condições adequadas de atendimento 
especializado aos estudantes com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEEs) 

Garantir o Acesso e a Permanência dos 
discentes com deficiência, transtorno global 
do desenvolvimento e altas habilidades no 
âmbito da UFRPE 

Ações realizadas: 

 Efetivação da reserva de vagas para alunos com deficiência, de 
acordo com o CENSO do IBGE por Curso e Turno, atendendo a Lei nº 
13.409/2016; 

  Formação da comissão multiprofissional para matricula de alunos 
cotistas com deficiência, a fim de conhecer/mapear as demandas de 
acessibilidade trazidas por esses; 

 Mapeamento dos estudantes com deficiência, cotistas e não-
cotistas, com o objetivo de diagnosticar as demandas de 
acessibilidade desses estudantes, a fim de propor e desenvolver 
ações que minimizem/eliminem as barreiras enfrentadas por esses 
alunos; 

 

Garantir a Acessibilidade pedagógica dos 
discentes nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão 

Ações realizadas: 
 

 Serviço de tradução e interpretação de LIBRAS, em sala de aula e 
em outros espaços pedagógicos, aos discentes surdos: Em 2020, 
houve a contratação de mais 06 intérpretes por terceirização, 
permitindo o acompanhamento de todos(as) estudantes 
surdos(as) matriculados(as) no PLE, Período Letivo Excepcional, 
conforme quantitativo a seguir: 
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 Atendimento educacional especializado; 
 Orientação pedagógica aos alunos com deficiência e/ou 

Necessidades Educacionais Especiais; 
 Programa Monitor Apoiador, onde monitores são selecionados 

para acompanhar estudantes com deficiência para desenvolver 
atividades como apoio pedagógico, leitura e transcrição de textos, 
a depender das necessidades específicas do(a) estudante 
apoiado(a). 

 Oferta de Cursos de Formação para os monitores, objetivando um 
melhor acompanhamento desses aos estudantes apoiados.  
 

Buscar junto à reitoria e ao MEC vagas para 
profissionais especializados para composição de 
equipe interdisciplinar que atue no ensino 
superior (intérpretes de Libras, psicopedagogos, 

psicólogos, assistentes sociais, ledores, transcritores e 
outros). 

 A pedagoga que estava temporariamente no Naces foi removida 
para a nova Unidade Acadêmica em Belo Jardim - UABJ; 

 Encerramento do Contrato Temporário de intérprete de Libras, 
via Seleção Simplificada; 

 Contratação de empresa terceirizada para a oferta do serviço de 
profissionais intérpretes de Libras; 

 Continuação do contrato de estagiárias (os) de Libras. 
 

DIRETRIZ - Aprofundamento da política institucional de inclusão, 
com valorização de ações voltadas ao segmento das pessoas com 
deficiência/necessidades especiais 

Promover ações institucionais para ampliar a 

acessibilidade da UFRPE 

Ações realizadas: 

 Curso de libras para servidores – 29 servidores capacitados; 
 Serviço de tradução e interpretação de LIBRAS em eventos 

institucionais; 
 Serviço de tradução e interpretação de LIBRAS nos vídeos 

institucionais; 
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 Serviço de tradução e interpretação de LIBRAS em Lives 
Institucionais; 

 Articulação com outras Instituições de Ensino para buscar 
estratégias de acessibilidade para as atividades remotas; 

 Serviço de audiodescrição nas notícias veiculadas no site 
institucional; 

 Representação do Naces na construção da proposta pedagógica 
para o Período Letivo Excepcional; 

 Representação do Naces na construção do Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFRPE. 
 

Apoiar a capacitação e a participação de 
representantes do NACES em eventos 
acadêmicos e/ou institucionais sobre 
Acessibilidade e Educação Inclusiva 

 

NOME DO EVENTO/CURSO QTD DE SERVIDORES 
CAPACITADOS 

Palestra: Fundamentos Neuropsicológicoa dos 
Problemas da Aprendizagem 

1 

Palestra: A adaptação de Material como Recurso 
Pedagógico para a Educação Inclusiva: deficiência visual 

1 

IX Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência 1 

Ciclo de formação, estratégias e ações voltadas ao 
atendimento dos estudantes com deficiência visual e 
cegueira no contexto das aulas não presenciais 

1 

I Encontro Nacional sobre o Atendimento Educacional 
Especializado 

1 

III Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior 
e Educação Profissional Tecnológica 

1 

 

Riscos e Desafios 
- Com o advento das aulas remotas, foi muito desafiador a construção, 
junto com os(as) docentes, de estratégias pedagógicas para os(as) 
estudantes com deficiência e/ou com necessidades educacionais especiais; 

- A suspensão de alguns serviços, como adaptação de textos para o braile e 
empréstimo de tecnologias assistivas, durante esse período de pandemia; 
- Falta de interesse por parte de alguns docentes em promover as adaptações 
necessárias; 
- Redução de orçamento próprio vindo do Programa Incluir, governo federal; 
- Número de profissionais especializados insuficiente na equipe do Naces; 
- Desmotivação dos estudantes com deficiência em acompanhar as aulas remotas. 

Próximos Passos 
- Ofertar mais Cursos de Libras para servidores, a fim de capacitar todos 
que atendem estudantes com surdez, técnicos e docentes; 
- Realizar uma visita por semestre nas unidades; 

- Ofertar, de dois em dois anos, edições do Seminário de Inclusão e Acessibilidade da 
UFRPE, ampliando as discussões a cerca desses temas; 
- Ofertar ações de acessibilidade aos setores e departamentos da UFRPE, in loco, 
considerando as especificidades de suas atividades (Naces Itinerante); 
- Propor Projetos de Extensão em Acessibilidade e Inclusão, inclusive Curso de Libras 
aos discentes; 
- Ampliar a divulgação da necessidade do mapeamento das pessoas com deficiência 
na UFRPE; 
- Disponibilizar nos sites da UFRPE e do NACES o formulário para facilitar a coleta das 
informações referentes às pessoas com deficiência; 
- Articulação junto à reitoria e ao MEC para contratação de mais profissionais 
especializados; 
- Articulação junto aos setores responsáveis para destinação de orçamento 
específico para aquisição de mobiliário e tecnologia assistiva. 
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