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PAINEL 5 (GT 5): As experiências de inclusão – indígenas, 
quilombolas, mulheres, grupos LGBTs e pessoas com deficiência 
nas IFES

1. HISTÓRICO 

• Primeiros registros de estudantes com deficiência na UnB datam dos anos 1980 

• Início dos anos 1990: criação de grupos de trabalho e comissões para tratar de ações de inclusão para pessoas com 
deficiência 

• 1999: Criado o Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (PPNE), vinculado à Vice-Reitoria 

• 2003: Resolução CEPE 48/2003, que dispõe sobre os direitos acadêmicos para estudantes com necessidades especiais 
na UnB 

• 2007: Resolução CEPE 10/3007, que normatiza o Programa de Tutoria Especial 

• 2014: O PPNE teve sua gestão transferida para o Decanato de Assuntos Comunitários - DAC 

• 2016: Resolução DAC 001/2016, que regulamenta o direito a acompanhante ou atendente pessoal do(a) discente com 
deficiência que ocupa vaga na Casa do Estudante Universitário da Universidade de Brasília 

• 2017: Criação da Coordenação de Apoio às Pessoas com Deficiência, vinculada ao DAC 

• 2017: Instituída Comissão para elaborar a Política de Acessibilidade da UnB





2. MISSÃO  

•Estabelecer uma política permanente de atenção 
às pessoas com deficiência e/ou necessidades 
educacionais específicas na UnB e assegurar sua 
plena inclusão à vida universitária.  

•Prop ic iar e garant i r cond ições para o 
desenvolvimento acadêmico dos estudantes por 
meio da consolidação de uma rede de apoio da 
Universidade e da garantia de uma prática cidadã.  

•Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre a 
educação especial e o atendimento educaional 
especializado: "Art. 5º [...] § 5o  Os núcleos de 
acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior visam eliminar barreiras físicas, 
de comunicação e de informação que restringem a 
participação e o desenvolvimento acadêmico e 
social de estudantes com deficiência".



3. METAS 

Acessibilidade 
Arquitetônica e 

Urbanística

Acessibilidade 
na Informação e 

nas 
Comunicações

Acessibilidade 
Acadêmica

Acessibilidade 
Atitudinal

Como considerar as especificidades dos estudantes com deficiência e/
ou necessidades educacionais específicas nos processos de ensino-

aprendizagem?

Como promover uma cultura de diversidade e inclusão na UnB e 
eliminar diversas formas de preconceitos vivenciadas no cotidiano 

universitário?

Como garantir que pessoas com deficiência possam acessar os 
espaços da UnB com segurança e autonomia?

Como garantir o acesso a informação e nas comunicações? 
-Intérpretes de Libras em salas de aula, serviços, eventos acadêmicos 

e ações administrativas 
-Acessibilidade em sites: Matrícula Web, Moodle
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4. PRINCIPAIS AÇÕES

Acolhimento

Banca multiprofissional 
dos processos seletivos de 

ingresso – avaliação de 
candidatos para cotas

Encaminhamento de 
Unidades Acadêmicas 

-Coordenadores de curso 
-Professores

Encaminhamento de Unidades 
Administrativas e serviços 

-Diretoria de Desenvolvimento Social 
-Serviço de Orientação ao Universitário 
-Secretaria de Administração Acadêmica

Demanda espontânea

Encaminhamento de 
escolas públicas 

-Resultado do projeto 
“PPNE vai à escola”



4. PRINCIPAIS AÇÕES 

1.Identificação da deficiência e/ou Necessidade Educacional Específica 

 -Grau de autonomia e demandas por apoio especializado 

 -Recursos/equipamentos de tecnologia assistiva utilizados 

 -Acesso a serviços de saúde 

2. Vivência acadêmica 

 -Expectativas com a vida universitária 

 -Ocorrências de Trancamento, desligamento, reintegração 

 -Demandas por atendimento educacional especializado e adaptações acadêmicas 

3. Rede de suporte sociofamiliar 

 -Cuidador/atendente pessoal 

 -Demandas por assistência estudantil

Acolhimento



No âmbito de prestação de serviço

Acompanhamento Acadêmico

-Como está o desenvolvimento do estudante no decorrer do semestre? 
-Há dificuldades em alguma disciplina? Qual? 
-É necessária alguma orientação específica ao professor? 
-Como estão ocorrendo as avaliações? Estão sendo respeitadas as especificidades? 
-O estudante demanda orientações sobre trancamento? 
-Há risco de desligamento? Quais medidas podem ser adotadas? 
-Quais articulações podem ser realizadas na rede interna? 
-Quais articulações podem ser realizadas na rede externa (ex: serviço de saúde, centros de educação 
especializados)?  
-O estudante tem apoio de colegas do curso? 
-Há relato de situações de discriminação? Construção de vínculo entre estudante e PPNE



No âmbito de prestação de serviço

Prioridade de matrícula Programa de Tutoria Especial

Articulação com Unidades Acadêmicas 
-Cartas de apresentação de demandas acadêmicas 

-Reuniões com professores e coordenadores de curso

Mapeamento de barreiras na 
acessibilidade urbanística e 

arquitetônica
Transporte no campus

Mapeamento de barreiras na 
acessibilidade nas comunicações e na 

informação

Adaptação de materiais acadêmicos para estudantes 
com deficiência visual 

-Laboratório de Apoio ao Deficiente Viusal (FE) 
-Biblioteca Digital e Sonora (BCE)

Articulação com rede interna e externa à UnB

Levantamento da necessidade de aquisição de 
recursos e equipamentos de tecnologia assistiva



Realização de palestras, cursos e eventos

Participação em comissões e grupos de trabalho 
-Câmara de Ensino de Graduação 

-Comissão de Acessibilidade 
-GT “Diretrizes de apoio à permanência de 

estudantes na UnB” 
-Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência do DF (CODDEDE)

No âmbito de gestão

Reformulação do site do PPNE

Mapeamento de cotas para pessoas com 
deficiência em Programas de Pós-Graduação

Pesquisas

Projeto PPNE vai à escola



 Setembro / 2018
 Grad PG TOTAL
Deficiência Auditiva 26 11 37
Deficiência Física 40 5 45
Deficiência Intelectual 5 0 5
Deficiência Múltipla 6 1 7
Deficiência Visual 25 3 28
Dislexia 8 0 8
Dislexia e TDA/H 5 1 6
Mobilidade reduzida 5 0 5
Outra 3 0 3
Surdocegueira 2 0 2
TDA/H 126 3 129
TGD 24 0 24

Altas habilidades / superdotação 1 0 1
TOTAL 276 24 300



Dados de egressos





5. DESAFIOS 

a. Recursos humanos: necessidade de uma equipe 
multiprofissional (assistente social, psicólogo escolar, pedagogo, 
técnico em assuntos educacionais, terapeuta ocupacional, 
intérprete de Libras, guia-intérpretes, audiodescritores, revisor e 
tradutor de Libras, assistente administrativo) 

b. Aumento das demandas pós-implementação das cotas nos 
processos seletivos e complexificação das demandas 

c. Formação de professores e cultura de acessibilidade e 
inclusão 

d. Acessibilidade arquitetônica e urbanística 

e. Aquisição de equipamentos e recursos de tecnologia  

f. Avaliação das ações e seus impactos da permanência dos 
estudantes: necessidade de levantar dados 

g. Expansão para outros campi 

h. Diálogo com outras IFES: II Fórum Nacional de Coordenadores 
de Núcleos de Acessibilidade (CBEE/UFSCAR 2018)

http://www.unb.br/noticias/adm/adm/foto/solicitarFoto.php?id=58360


Contatos: 

ppne@unb.br 

(61) 3107-6323 / 3107-6321

mailto:ppne@unb.br

