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Ensino remoto para estudantes com deficiência: 

orientações gerais de acessibilidade 
 

O Núcleo de Acessibilidade da UFG apresenta orientações para propiciar 

melhores condições às/aos estudantes com deficiência, no desenvolvimento de 

atividades remotas. As indicações são resultado de estudos desenvolvidos pela 

equipe, com base em publicações científicas e informações a respeito do contexto 

atual dos estudantes com deficiência da UFG. Todo o trabalho está em conformidade 

com a Política de Acessibilidade da UFG e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (LBI, N°13.146/15). 

Como proporcionar acessibilidade tecnológica para estudantes com 
deficiência? 

- Gravar as atividades síncronas (com todos os participantes on-line ao mesmo 

tempo) e disponibilizá-las às/aos discentes, para que possam estudar no momento 

que seja viável, factível e oportuno, de forma que se amplie o tempo para apreensão 

das informações. Lembrar de sempre solicitar a permissão de todas(os) 

participantes para as gravações, caso vá aparecer a imagem deles(as). 

- Certificar-se da qualidade do áudio em vídeo aulas e aulas expositivas, pois 

consiste na principal forma de absorção de informações da pessoa com deficiência 

visual. 

- Os vídeos apresentados e disponibilizados aos discentes devem ser legendados, 

para facilitar a compreensão das pessoas com deficiência auditiva que não se 

comunicam por meio da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

- Para estudantes que utilizam leitores de tela, é fundamental que, em materiais 

contendo textos escritos, seja possível selecionar o conteúdo na tela ao passar e 

segurar o cursor do mouse. Podem ser utilizados os formatos de arquivo DOCX, 

ODF, TXT ou PDF com recursos OCR. 

- Imagens e tabelas devem ser descritas em sequência, evitando-se o uso de 
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legenda e rodapé que não são identificados por todos os softwares. 

- Configurar documentos, obedecendo a estrutura de hierarquia de títulos e não 

utilizar divisão de texto em colunas, porque alguns leitores de tela fazem leitura 

linear, da esquerda para direita, não lendo colunas e outros conteúdos na página. 

- Em apresentação de slides, o design deve ser limpo, isto é, com pouca variação 

de cores e intensidade; evitar o uso de fontes pequenas e priorizar o uso de 

contraste (exemplo: fundo preto com fontes brancas). 

- Em textos digitados, priorizar a escolha de fontes sem serifa. Exemplos: 

Verdana,Tahoma e Arial. 

- No desenvolvimento das atividades, priorizar o uso das plataformas Moodle Ipê e 

Google Classroom, por conterem uma diversidade de recursos de acessibilidade, 

evitando a Turma Virtual do SIGAA. 

- Nas aulas on-line síncronas, ao fazer a apresentação com slides, colocar no modo 

tela cheia e aproveitar espaços em branco para ampliar as fontes e imagens. 

Como proporcionar acessibilidade pedagógica para estudantes com 
deficiência? 

- Medidas fundamentais nas turmas com estudantes com deficiências intelectual e 

visual, bem como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades: 

apresentar de forma sistematizada o roteiro das atividades, sejam elas síncronas 

ou assíncronas em seu início, indicando as ações que serão desenvolvidas; ao final, 

mostrar em forma de tópicos a sequência e a relação dos conteúdos ministrados; 

além de concentrar e manter as informações sobre a disciplina em um local 

específico, ou seja, num ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle Ipê ou 

o Google Classroom. 

- Enviar os materiais que precisam de conversão tátil, com a antecedência mínima 

de dez dias, ao Laboratório de Acessibilidade Informacional (lai.bc@ufg.br). 

- Organizar momentos específicos de atendimento à/ao estudante, pela(o) docente 

e/ou monitor(a) de disciplina, para revisão de conteúdo, tirar dúvidas, relatar 

dificuldades de acesso, compartilhar informações perdidas durante a aula etc. 

- Disponibilizar o plano de ensino e todo material a ser utilizado nas aulas, 

antecipadamente de forma clara e objetiva, para melhor organização do discente. 

Exemplo: planos de aulas, textos, slides etc. 



 

 

- Todas as ações e conteúdo visual devem ser descritos oralmente para contemplar 

estudantes com baixa visão e cegos. 

- Ofertar tempo extra para realização e entrega das atividades acadêmicas, 

principalmente as de realização simultânea e on-line. 

- Para pessoa com deficiência auditiva, usuária de LIBRAS, indicamos que as aulas 

tenham suporte de um tradutor/intérprete. Para solicitar apoio de intérprete, enviar 

e-mail: interpretes.letras@ufg.br.  

 
O Núcleo de Acessibilidade da UFG está à disposição para atendimento on-

line, sob agendamento. 

Seguem, abaixo, links de documentos e materiais que podem ser úteis no 

planejamento das disciplinas remotas para pessoas com deficiência: 

 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) N°13.146/15 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm 
 
Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais - 
http://sites.riogrande.ifrs.edu.br/arquivos/1486518/manual-de-acessibilidade-em-
documentos-digitais.pdf 
 
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - 
http://emag.governoeletronico.gov.br/ 
 
Política de Acessibilidade da UFG -  https://acessibilidade.ufg.br/p/23477-politica-de-
acessibilidade-e-relatorios 
 
Se Inclui - https://seinclui.ciar.ufg.br/ 
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