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1 Introdução  

 

 A pesquisadora deste trabalho começou a se interessar pela área de 

Educação Especial e a prestar-lhe mais atenção, a partir do contato com crianças 

portadoras de síndrome de down e autismo. Percebeu o despreparo das docentes 

e auxiliares, no caso na educação infantil, para lidar com essas crianças.  O 

interesse em pesquisar sobre o tratamento que recebiam as pessoas com NEE no 

ensino superior surgiu da falta de conhecimento sobre o tema: pois, muito se 

discute, acerca da educação de crianças com necessidades especiais, mas na 

graduação eram raras as indagações sobre adultos com necessidades especiais 

no ensino superior da instituição. Então, decide-se por pesquisar a Educação 

Especial no ensino superior, com o intuito de trazer contribuições para o mesmo. 

  O trabalho discutiu e investigou sobre como se deu a Educação Especial 

no Ensino superior, se ela favoreceu o ingresso e permanência do aluno com NEE 

na Universidade. Nas dissertação de mestrado com o tema, “Acessibilidade na 

Universidade Estadual de Londrina: O Ponto de vista do aluno com deficiência”,  

de Oliveira (2003), entrevistas tiveram o intuito de enriquecer o estudo realizado 

pela pesquisadora e ajudá-la conhecer como o aluno avalia sua inclusão e quais 

suas dificuldades e avanços durante os anos da graduação. 

Surgiu então o seguinte problema: Quais as condições oferecidas para a 

formação profissional da pessoas com NEE no ensino superior? O trabalho 

buscou responder a essa indagação, tentando conhecer melhor as condições de 

ingresso e permanência dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais em uma instituição do ensino superior. 

A pesquisa foi realizada em razão da necessidade de compreender o 

avanço das condições de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) 

no ensino superior e dar algumas contribuições nesse sentido. Notou-se que eram 

poucos os olhares para essa questão e a partir disso reconhecendo-se então a 
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necessidade de oferecer condições apropriadas para a formação desses alunos. 

Para isso falar-se-á sobre a área  Educação Especial. 

 

1.1 Educação Especial 

                

Mazzotta (1996) afirmou que a partir 1854 surgiram as primeiras escolas 

especiais, e a sociedade começa a compreender que essas pessoas podiam 

desenvolver-se. Antes disso os portadores de necessidades especiais eram 

abandonados por suas famílias e pela sociedade, passando a viver em asilos ou 

vivia toda vida sem esperança, sem estímulos, apenas passando pela vida. 

Atualmente a educação especial é vista como modalidade de ensino.  

A educação especial atende aos alunos que possuem deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e vem desenvolvendo 

processos inclusivos nas escolas, processos que representam grandes 

“problemas”, pois envolvem não apenas o aluno e suas relações, mas também 

políticas, estruturas, formação de profissionais preparados para atender esses 

alunos.  

Quando se fala em inclusão, não se pode deixar de falar sobre a 

Declaração de Salamanca (1994), que foi um marco nessa discussão. A 

Declaração de Salamanca é fundamental na discussão sobre educação inclusiva, 

pois ela abre novos horizontes no que diz respeito à educação especial. Seu 

principio é a educação para todos e a inclusão de pessoas com NEE nas salas de 

ensino regular. O que mais se discute é uma educação com condições aceitáveis 

para qualquer pessoa, com ou sem deficiências, uma educação que assista a 

todos sem distinção e a obrigação do Estado de prestar assistência aos que 

precisam de uma maior atenção. 

 

1.1 Legislação e Inclusão 
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A inclusão conta com uma legislação, que garante direitos das pessoas 

com NEE. Sobre ela se tratará a seguir. 

A partir da década de 1990, começa-se a concretizar a legislação acerca 

do ensino superior para pessoas com necessidades especiais, mas as políticas 

educacionais ainda estavam muito ligadas a fatos governamentais, inclusive até 

internacionais. Eram politicas voltadas às necessidades do mercado e não às 

necessidades do aluno. O Aviso Circular n°277 MEC/GM de 1996 (BRASIL, 1996), 

foi enviado às universidades. Nele se recomendava que os alunos com 

necessidades especiais fossem acolhidos no ensino superior. Para tanto deviam 

ter acesso as provas de vestibulares e condições de cursar o ensino superior.  

Segundo LEI Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – (Brasil, 1996), ao aluno com necessidades especiais estarão 

assegurados pelo Estado currículos, métodos, técnicas, recursos educativos para 

atender as suas necessidades: professores com especialização adequada e 

educação especial para o trabalho; entre outros direitos que cabe ao Estado 

propiciar. A lei prevê também igualdade entre os alunos em relação á educação 

com acesso disponibilizado a todos. O poder público é responsável por essas 

questões independente do apoio de outras instituições. Pode-se perceber uma 

grande conquista ou avanço a partir dessa lei. Atualmente, a inclusão se aproxima 

da realidade do aluno com NEE e possibilita a melhoria da qualidade de ensino 

igual para todos. 

A LEI N.º 10.436 (Brasil, 2002) reconhece a linguagem de sinais, Libras, 

como meio legal de comunicação. As instituições governamentais de saúde e as 

instituições de ensino devem oferecer meios de comunicação aos deficientes 

auditivos e capacitação aos professores para propiciarem esse direito aos alunos. 

O Decreto nº 5.626/05 (Brasil, 2005) é a regulamentação da língua de sinais e sua 

inclusão como disciplina regular e a formação do professor instrutor. 

            A Universidade Estadual de Londrina também possui sua legislação, como 

o Regimento Interno do Pessoal da Universidade, que muitas vezes desconhecido 

de alunos com NEE.   
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. 
                   

A inclusão está assegurada pela legislação não é perfeita e quando se 

analisa a prática, percebe-se que muitas leis não cumpridas da forma que 

deveriam. A maioria dos alunos que participaram da pesquisa não conhece essa 

legislação, e os que a conhecem, não se aprofundaram, conhecem-na apenas de 

ouvir falar. Essa realidade empobrece a pratica da inclusão, pois se aluno e o 

docente não conhece seus direitos, deveres e a prática a eles referente, há 

dificuldade de se aproveitar desse rico processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.2 Inclusão no Ensino Superior 

 

A Educação Especial, apesar de ser bastante estudada por pesquisadores 

da área de educação, ainda não tem muitas publicações voltadas para a inclusão 

no ensino superior. 

Almeida (2009),discute a inclusão no país, uma ideia da igualdade de 

todos. Para a autora essa ideia não condiz com o sistema, ou seja, com o 

capitalismo que insistem em explorar a força de trabalho. Diante desse olhar e da 

visão de um mundo globalizado, a autora diz que a inclusão é possível, porém, 

não uma inclusão que minimize desigualdades sociais. Para Martins (2007), a 

inclusão precisa ser compreendida como contraponto à exclusão, tendo como 

objetivo alcançar aqueles que estão excluídos, para que possam se desenvolver 

da melhor forma possível, de acordo com os diretos que lhes são assegurados. 

Quando se fala de exclusão, como não se lembrar da seleção existente 

para o ingresso no ensino superior. O vestibular e a universidade são sistemas 

excludentes, o aluno precisa ser selecionado, mostrar-se capaz para poder 

ingressar no ensino superior. A inclusão de alunos com NEE na universidade 

precisa romper com esse modelo e oferecer condições mais acessíveis a esses 

alunos. 

A inclusão do aluno com necessidade educacional especial 
(NEE) tem representado um desafio da Educação Infantil à 
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Superior. Todavia, as estatísticas ofici                                                              
ais, os estudos e pesquisas, em sua maioria no Brasil, 
elucidam acerca da condição desse alunado na educação 
básica, quase nada se tem sobre essa situação no ensino 
universitário, o que indica a carência de reflexões e, 
sobretudo, políticas públicas que contemplem ações que 
avancem para uma educação inclusiva no ensino superior. 
(MOREIRA, 2005, s/ p) 

Moreira (2005) relata que não há muitas pesquisas voltadas a educação 

superior de pessoas com NEE. É grande a discussão  sobre a inclusão na 

educação básica, mas são raras as pesquisas acerca da inclusão no ensino 

superior. A autora mostra a inclusão de adultos com necessidades educacionais 

especiais como um desafio, mas considera o ingresso do aluno com necessidades 

educacionais especiais no ensino superior um avanço. Já Alcoba (2008), fala de 

inclusão no ensino superior  como  um processo ainda longe de ser plenamente 

concretizado, apesar de já realizarem muitas ações importantes nas instituições. 

Assim como já se discutiu anteriormente, a autora compartilha da ideia de que a 

inclusão se torna dependente da visão dos professores sobre as diferenças dos 

alunos e de seus direitos de igualdade.  

À medida que ambientes físicos e virtuais acessíveis se 
multiplicam, assim como outros apoios e serviços, a cultura 
de exclusão estabelecida vai sendo minada, acostumando a 
comunidade à ideia de que as pessoas com deficiência têm 
lugar garantido nela do mesmo modo que as demais. Quanto 
mais visíveis se tornarem os dispositivos e iniciativas para a 
inclusão de alunos com deficiência e sua efetiva apropriação, 
mais chances teremos de fazer as resistências  e crenças 
negativas recuarem. (Alcoba, 2008. P.6) 
 

A autora passa atribuir á instituição a responsabilidade de criar estratégias 

e oferecer condições que venham a eliminar a exclusão e a descriminação. A 

partir do momento em que a informação e a acessibilidade estiveram garantidas e 

garantam ao aluno, seu direito de educação e formação como é garantido aos 

demais alunos, esses pontos negativos se enfraquecem e acabam ficando de 

lado, dando espaço para a inclusão. 
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Alcoba (2008) ainda diz que, apesar de muitos professores defenderem a 

inclusão e o direito de igualdade, ainda são grandes as dificuldades, 

principalmente as referentes às atividades práticas. 

A partir desses olhares, pode-se perceber que inclusão ainda não pode ser tratado 

como um processo que já foi concluído ou que se tornou fácil ou está perto de 

ocorrer. A inclusão tem sido um desafio, um processo que precisa ser vivenciado 

para que se firme e conquiste avanços para a acessibilidade de alunos com NEE 

ao ensino superior. Existem fatores decisivos, como a formação do profissional 

para trabalhar com inclusão, espaço físico, locomoção do aluno na instituição, 

entre muitos outros, que precisam ser trabalhados para oferecer melhorias aos 

alunos com NEE. 

Em 2008, o NAC iniciou a atividade acadêmica “ Praticando Inclusão”, 

questionando a comunidade universitária, com o intuito de constatar se a inclusão 

estava realmente acontecendo dentro da UEL, e se se trabalhava com atividades 

culturais. Em setembro desse mesmo ano, promoveu-se um curso, “Mobilização 

para a Inclusão”, em que as aulas o se transformaram em um informativo: 

“Atendimento Educacional Especializado aos Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais”, que foi disponibilizado a todos, e tinha como objetivo 

contribuir para a formação dos leitores a respeito da Inclusão dentro da 

Universidade. 

Na educação superior, a transversalidade da educação 
especial se efetiva por meio de ações que promovam o 
acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas 
ações envolvem planejamento a organização de recursos e 
serviços para a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, nas 
comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais 
didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos 
processos seletivos e 
no desenvolvimento de todas as atividades que envolvem o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 
(BRASIL, 2008, p. 17 in NAC 2012) 
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A citação acima, traz o olhar no NAC acerca da inclusão, mas segundo a 

citação de Ausec (2012), nesse mesmo documento, define-se como necessária a 

mudança de atitudes e valores para fazer que realmente se observe as leis e 

decretos voltados ao estudante com necessidades educacionais especiais. 

 

1.4 Ingresso e Permanência 

Segundo Castro (2011), por muito tempo as pessoas com deficiência eram 

completamente excluídas, por serem consideradas inválidas: só a partir do século 

passado, se começa a pensar na sua integração dessas pessoas. Mas, é na 

década de 1970 que começam os movimentos para a sua inserção nos meios 

sociais. Conquista-se  o direito da educação para todos; a partir daí, na educação 

infantil e no ensino fundamental, têm ocorrido melhorias e o acesso das pessoas 

com deficiência a esses níveis de ensino tem sido cada vez melhor e mais fácil. 

Castro (2011) mostra que aconteceram melhorias em relação à formação inicial e 

continuada dos professores, melhorias arquitetônicas, adaptações curriculares nos 

métodos de ensino.  

Sendo assim, e devido às condições que lhes são oferecidas até este 

momento, os alunos com necessidades especiais têm conseguido chegar até o 

curso superior, mas a preocupação é a seguinte: As universidades oferecem as 

condições necessárias para a permanência desses alunos em suas 

dependências? Segundo Dechichi, Silva e Gomide (2008), em razão de um 

número cada vez maior de  pessoas com necessidades especiais quererem ter 

acesso as universidades, é urgente a  necessidade de debater e oferecer 

condições mínimas para o acesso e permanência desses alunos. 

A partir das pesquisas de Castro (2011), na Universidade Federal de São 

Carlos, pode-se perceber a ausência de dados específicos na matricula dos 

alunos com necessidades especiais. Como a Educação Especial torna-se muito 

abrangente, a pesquisa foi realizada baseando-se em alunos que apresentam 

cegueira, surdez, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, 

deficiência múltipla e deficiência intelectual, deixando de atentar para pessoas 
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com superdotados ou com transtornos globais de desenvolvimento. A pesquisa 

teve como objetivos não só verificar se as universidades brasileiras colaboraram 

para o ingresso e permanência de alunos com necessidades especiais no ensino 

superior; e conhecer não só as barreiras mas as facilidades que encontram no 

cotidiano;  e ainda  conhecer como se dá seu ingresso nas universidades. Faz-se 

necessária a expansão das discussões sobre o ingresso, permanência e sucesso 

de alunos com deficiência no ensino superior. 

As pessoas com NEE tem direto a formação, desde a educação infantil até 

o ensino superior; possui esse direito por lei, como consta da Constituição(Brasil, 

1998) e na LDB(Brasil, 1996).  Além do direito a ingressar nas instituições de 

ensino, o aluno tem o direito a condições que lhe viabilizem acessibilidade e tudo 

o que necessário para sua formação. É dever das instituições oferecer aos alunos 

acessibilidade tanto arquitetônica como pedagógica e igualdade aos alunos com 

deficiência.  

Segundo a autora, são poucos e recentes os estudos a respeito de 

pessoas com deficiência no nível superior. Foi a partir de 2006 e 2007 que 

começaram a se expandir as pesquisas sobre esse tema.  Mazzoni, Torres e 

Coelho (Apud Castro, 2011) escreveram sobre a evolução de pessoas com 

deficiência nas universidades, mas sua pesquisa ficou restrita à Universidade 

Estadual de Maringá. Com ela pensavam contribuir com definições de políticas 

para a educação inclusiva na Instituição. 

Eidelwein (2005), faz indagações sobre o acesso e permanência de pessoas com 

necessidades especiais nas universidades, enfatizando a importância da formação 

docente para a eficácia dessa inclusão. Ela faz um retrocesso histórico, e diz que 

é necessário entender o processo histórico da formação de professores para de 

compreender a pratica que ocorre atualmente dentro das universidades.  

Quando nos referimos a propostas voltadas à educação 

inclusiva, observamos maiores esforços investidos na educação 

básica, porém, estende-se atualmente também à Universidade. 

As pessoas com necessidades educacionais especiais buscam a 

formação acadêmica, a fim de obter acesso ao mercado de 

trabalho, que exige cada vez maior especialização, superando, 
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assim suas desvantagens que, embora sejam tidas como 

naturais, são construídas socialmente, isto é, são arbitrárias. 

(Eidelwein, 2005 . s/ p) 

 

Segundo a autora, os investimentos sempre foram maiores para a 

educação básica, mas ela aponta o ingresso de alunos especiais nas 

universidades. Existe por parte destes, uma busca por formação e por melhores 

condições, inclusive no mercado de trabalho, por parte deles. É preciso investir na 

formação do professor Universitário para, segundo Eidelwein, completar o 

paradigma da inclusão. De maneira semelhante a  CASTRO, a autora trata da 

questão de ingresso e permanência de alunos especiais no ensino superior. Os 

alunos com necessidades especiais precisam de atendimento especializado para 

uma educação de qualidade as prepare para viver em sociedade. A autora 

enfatiza, ainda a necessidade da formação de professores como um aspecto 

determinante na educação inclusiva. 

A formação do professor universitário é um dos aspectos 

relevantes contemplados pela Pedagogia Universitária, tarefa 

nem sempre fácil, pois passa pela aceitação de um 

assessoramento, o que implica em toda uma representação do 

professor diante da sua profissão. É necessário que o 

profissional disponha-se a rever alguns mitos em relação a sua 

profissão, a fim de desmistificar a idéia de que a escola é 

detentora de todo saber, assim abrindo-se ao perguntar-se, 

superando o imaginário ultrapassado de que perderá o seu 

prestígio profissional se não tiver todas as respostas. Com 

efeito, ninguém as tem.O prazer em buscar, pesquisar, 

aprender, precisa ser resgatado. (Eidelwein,2005. s/ p) 
 

É necessário que o docente esteja em constante formação e de 

especialização, deve pesquisar para torna-se apto a atender as necessidades de 

seus alunos. Porém a formação de professores universitários para a educação 

inclusiva ainda é pouco abordada apesar de ser extremamente importante que o 

professor seja graduado e saiba lidar com a  diversidade de seus alunos. 

Sabe-se, que através do Censo de 2007, que apenas 0,07% dos 

estudantes das universidades públicas possuíam deficiência, quando 14,5% da 

população brasileira é constituída por essas pessoas.  Caracteriza-se então como 

exclusão o índice de 0,07% dessa população presente no ensino superior do país. 
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Ao entrevistarem-se alunos com deficiência que estudam em algumas 

universidades brasileiras e lendo-se a pesquisa de Chahini (2010), conclui-se que 

100% desses alunos são favoráveis ás medidas de atendimento educacional 

especializado; alguns alunos relataram que esse apoio facilita ao entendimento 

dos conteúdos e outros disseram que essas medidas são fundamentais. 

Atitudes facilitadoras da permanência são fatores disponibilizados pelas 

universidade para que esses alunos tenham melhores condições de estudo, por 

exemplo, o ambiente favorável, espaços acessíveis, acesso ao conhecimento, 

recursos adaptados, livros com Braile, entre outros. Todos esses fatores facilitam 

e qualificam a permanência e aprendizado de pessoas com deficiência dentro das 

universidades. Além disso, alguns alunos relataram também adaptações que 

foram realizadas nas avaliações. Segundo eles, as adaptações foram de grande 

importância e melhoraram as condições de aprendizagem, outros citam as 

carteiras e o espaço acessível como fatores importantes de bem-estar. 

Para haver inclusão é necessária a organização de políticas educativas 

que deem atenção especial aos alunos com necessidades especiais. O currículo e 

avaliação além de adaptados ás necessidades dos alunos, devem ser flexíveis.  

Outro fator muito importante para a educação especial é o profissional que 

atende esses alunos, é importante que ele saiba lidar com as diferenças, esteja 

preparado não só para enfrentar os desafios da inclusão, mas também para 

pensar em métodos adaptados ao ensino individualizado e para intervir no 

relacionamento da classe com o aluno com necessidades especiais. Ao analisar-

se a inclusão dentro da Universidade Estadual de Londrina foi possível constatar 

que ela possuía um Núcleo de Acessibilidade (NAC) constituído por uma equipe 

multidisciplinar, que atendia com esse nome desde 2009, mas já existe há 20 

anos, primeiro como CODI, depois PROENE e atualmente como NAC.  Sua 

função era apoiar alunos e professores no relacionamento entre ensino e 

aprendizagem. O NAC funcionava na Pro - Reitoria de Graduação  (PROGRAD); e 

possuía além da equipe multidisciplinar, uma sala com equipamentos  para a 

utilização dos alunos com NEE e Núcleo de                                                          
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Acessibilidade que servia para orientar professores e atender os alunos que 

necessitavam de apoio e complementação  na formação universitária. Era dever 

de a universidade adaptar o Campus para torná-lo acessível em seu ambiente 

físico  e permitir a acessibilidade curricular.  

Nesse Núcleo de Acessibilidade existem as tecnologias assistivas, para 

oferecer as pessoas com NEE equipamentos que lhes deem condições favoráveis 

dentro da universidade, proporcionem maior independência e ampliem sua 

comunicação e mobilidade acabando com qualquer impedimento ou limitação. 

São exemplos de tecnologia assistiva: máquina de escrever em Braille; software 

virtual vision; CD Player Portátil; gravadores de voz, entre outras tecnologias 

favorecedoras da permanência do aluno no ensino superior.  

 

1.5 A formação de professores para a Educação Inclusiva no Ensino 

Superior 

 

Existe a preocupação com a formação de professores para esse trabalho? 

Oferece o curso de formação respaldo para esses profissionais em sua pratica? A 

Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996) determina que o aluno com necessidades 

especiais seja inserido na classe de ensino regular. Mas deve se pensar na 

formação do profissional que irá assumir essa função,  pois é necessário ter muita 

formação para que possa compreender as necessidades de cada aluno e 

trabalhar de forma individualizada atendendo conforme suas necessidades.  

 

[...] despreparados para atender alunos com necessidades 
especiais: falta-lhes a compreensão da proposta, a formação 
conceitual correspondente, a maestria do ponto de vista das 
didáticas e metodologias e as condições apropriadas de 
trabalho[...]. Os professores já em experiência de educação 
inclusiva mostram níveis preocupantes de stress, [...] 
principalmente devido á inexistência de uma formação anterior 

visando à capacitação para o ensino desse alunado. (BEYER, 
2003 , p.1-2). 
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Segundo Beyer (2003), o professor não está preparado para atuar em 

salas inclusivas e por isso depois de algum tempo de atuação começam a sofrer 

de stress. O profissional que pretende trabalhar nesse campo necessita de 

formação adequada para compreender que seu trabalho consiste em desenvolver 

as capacidades requeridas para essa missão. As pessoas com NEE não podem 

apenas estar na escola, a deve propiciar-lhe algo que o ajude a apontar-lhe e 

perceber que é capaz. Portanto a formação de professores para a educação 

especial é essencial, para que a inclusão se realize de fato. Estando preparado o 

professor é o maior responsável pelo desenvolvimento, outras mudanças virão, 

porquanto o professor bem formado, instruído e consciente de seu papel é capaz 

de obter mudanças, transformações e construir uma nova historia para seus 

alunos. 

A pergunta que está em questão neste texto é: Será que o 

professor/pedagogo está preparado para lidar com as diferenças? E o processo de 

inclusão? O professor sabe como dirigi-lo e como agir diante de um aluno com 

necessidades especiais?                       

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo Geral 

Pensar a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 

na Universidade Estadual de Londrina. 

 

1.6.2 Objetivo específico 

- Identificar a avaliação dos alunos atuais com necessidades educacionais 

especiais  sobre  sua entrada, permanência e aprendizagem na Universidade 

Estadual de Londrina (UEL); 

- Analisar as condições física, de transporte, informação, fatores que 

favoreçam o  processo de aprendizagem dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais; 
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- Apresentar a avaliação  do discente sobre a Instituição deve receber os 

alunos com NEE e qual seu papel. 

 

2 Método 

2.1 Participantes 

 

Como o NAC da UEL não fornece informações sobre os estudantes 

atendidos, a coordenadora do serviço enviou o convite e os objetivos da pesquisa 

aos alunos cadastrados no setor. Os alunos que se dispuseram a participar 

entraram em contato com a pesquisadora. A resposta dos alunos interessados foi 

vista como critério de seleção de participantes. 

Responderam ao convite quatro alunos com necessidades educacionais 

especiais, dos quais dois tinham deficiência visual, um, deficiência física e o 

quarto participante tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger. Além disso, 

estavam matriculados e frequentando os cursos de letras, física, ciências sociais e 

biblioteconomia respectivamente e estavam na faixa etária entre 19 e 30 anos. 

Havendo a necessidade de codificar os participantes da pesquisa, com o 

objetivo de manter o anonimato, eles foram identificados com a inicial P (primeira 

letra da palavra participante). 

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa segundo idade, sexo, 

estado civil, área de conhecimento e deficiência. 
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Participantes Idade Sexo Estado 
Civil 

Área de  
conhecimento 

do curso 

Deficiência Uso de 
recursos 
auxiliares 

P1 29 Feminino Solteira Letras  Deficiênci
a Física 

Bengala e 
computador 

 

P2 

 
19 

 
Masculino 

 
Solteira 

 
Física 

 
Baixa 
Visão 

 
Óculos e 

Lupa 

 

P3 

 
30 

 
Feminino 

 
Casado 

 
Ciências 
Sociais 

 
Baixa 
Visão 

 
Óculos e 

Lupa 

 
P4 
 

 
30 

 
Masculino 

 
Solteiro 

 
Bibliotecono

mia 

 
Síndrome 

de 
Asperge 

 
- 

 

 

2.2 Instrumento 

                   

Para realizar a pesquisa foi reaplicado o instrumento utilizado na 

dissertação de mestrado de Oliveira (2003). Trata-se de uma entrevista utilizada 

para coletar informações verbais dos estudantes (Apêndice A) 

A entrevista traz trinta e duas questões que abordam temas como: escolha do 

curso e instituição, deficiência, necessidades educacionais especiais e legislação, 

processo de ensino e avaliação, ambiente físico, relações interpessoais, avaliação 

do serviço institucional, locomoção dentro da instituição, e questões especificas no 

caso de deficiência visual e física. 

 

2.3 Procedimento 

 

O estudo foi conduzido  por meio de uma pesquisa de levantamento que 

utilizou a entrevista como instrumento de coleta de dados. Ela foi desenvolvida 

nas seguintes etapas: 

1.contato com o NAC para convidar os participantes, 
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2. elaboração da carta convite a ser enviada pela coordenação da NAC aos alunos 

com NEE que estavam matriculados nos cursos da Instituição, 

3. contato dos alunos com NEE que desejavam participar da pesquisa, 

4. agendamento da entrevista; 

5. entrevista propriamente dita; 

6. transcrição das entrevistas gravadas; 

7. tratamento dos dados por meio de análise de conteúdo 

As gravações das entrevistas duraram cerca de 30 minutos, quando os 

participantes puderam expor suas avaliações a respeito do processo de inclusão 

dentro da Universidade. 

 

 

2.4 Ambiente de Coleta de dados 

 

O ambiente de coleta de dados pôde ser escolhido pelos participantes, 

porém a pesquisadora estabeleceu como critério que fosse um ambiente 

silencioso, cuja porta pudesse ser fechada, com o intuito de evitar interrupções 

indesejadas. 

O P1, o P2 e o P4 optaram por realizar a entrevista dentro da própria 

Instituição, em uma sala de estudo dentro da biblioteca central por dificuldade de 

locomoção. Já o P3 preferiu gravar a entrevista em sua cidade, portanto a 

pesquisadora foi até sua casa e coletou os dados segundo os critérios 

previamente estabelecidos. 

 

2.5 Tratamento de Dados 

 

O tratamentos dos dados da pesquisa baseou-se em Bardin (2002)  e 

Marquezine (2006), sobre análise de conteúdo. As falas dos participantes foram 

agrupadas em temas a partir  dos critérios baseados na  análise de conteúdo que 

como ensina Bardin (2002, p.42 ), é:   
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[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter,por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
quantitativos ou não, que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) das mensagens. 
 

Devido a necessidade de sistematizar as entrevistas realizadas, após 

fazer-se a transcrição, leitura e análise minuciosas dos dados, foram criados 

núcleos temáticos para proceder à análise das informações. As entrevistas foram 

divididas em oito grupos temáticos, baseados na dissertação de OLIVEIRA (2003), 

a qual está sendo replicada. Os grupos temáticos foram os seguintes: 

– Escolha do curso e da instituição: fatores determinantes e nível de satisfação; 

− Deficiência, necessidades educacionais especiais e legislação; 

−  Processo de ensino, aprendizagem e avaliação; 

−  Ambiente físico da universidade; 

− Locomoção; 

− Rede de relações interpessoais; 

− Avaliação dos serviços institucionais; 

− A universidade pela ótica do estudante com necessidade educacional 

 

 

 

 

 

 

3  Resultados   

 

O resultado da pesquisa está organizado em oito grupos distintos, que 

descrevem os relatos verbais dos quatro participantes portadores de dificuldades 

físicas e visuais. 
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3.1 Escolha do curso e da Instituição: fatores determinantes e nível de 

satisfação; 

 

Esse primeiro tema trata sobre como se deu a escolha da instituição de 

ensino, os fatores determinantes para suas escolhas e o nível de satisfação dos 

participantes. 

Os participantes, em geral, demonstraram ter facilidade na hora de 

escolher a instituição.  Optaram pela UEL por ser uma universidade conceituada. 

Além disso, o P2 ressaltou outro fator determinante, o fato da instituição ser 

pública.   

 
Foi pelo nome, quando eu estudava me disseram que era uma ótima 
faculdade e também pelo fato de ser uma Universidade Pública.(P2) 
 
Por que é uma faculdade bem conceituada, e por eu ser  aqui de 
Londrina sempre ouvi falar muito bem aqui da UEL. (P4) 

 
 

 A respeito da escolha do curso, os quatro participantes afirmaram gostar 

do curso escolhido e identifica-se com suas disciplinas, como no caso do P3, um 

apaixonado por leitura que se decidiu pela biblioteconomia. Quanto ao nível de 

satisfação todos disseram estar satisfeitos e contentes com suas escolhas: 

Estou ultra satisfeitíssimo com o curso de Biblioteconomia, estou 
felicíssimo, crescendo, amadurecendo, evoluindo com os colegas de 
cursos com os professores, com todo mundo, estou muito feliz lá.(P3) 
 

De forma geral, os participantes mostram-se satisfeitos e suas 

necessidades especiais não interferem nesse sentido. 

                . 

 

3.2 Deficiência, necessidades educacionais especiais e legislação; 

 

Os participantes relataram considerar-se alunos com NEE: o P1 e o P3 

possuíam deficiência congênita e o P2 e o P4 deficiência adquirida. Os 
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participantes afirmaram ter dificuldades com provas e em especial o P1 com o 

mobiliário: 

Olha, a dificuldade está sendo com as mesas da sala, pelo menos a parte 
do CCH aquelas cadeiras duras pra mim é muito complicado e o espaço 
como eu tenho que usar  computador o espaço é pequeno, pelo menos a 
sala que eu estou na parte de cima de língua estrangeira é pequeno, mas 
a parte de baixo já me colocaram uma mesa maior pra isso.(P1) 
 

Os participantes precisavam de alguns recursos que facilitariam sua 

aprendizagem. Houve controvérsias entre os participantes, uns diziam que a 

instituição atende as suas necessidades e aos seus pedidos quando solicitados, já 

outros afirmaram que a instituição deixava a desejar algumas vezes com relação a 

certos serviços. A respeito da legislação para o estudante com necessidades 

educacionais especiais, apenas o P3 afirmou conhecê - lá:  

 
Conheço, é uma legislação que garantem direitos e deveres aos 
estudantes que tem Deficiência física, mental e intelectual. Que têm 
direitos e deveres garantidos, que possam ser independes que possam 
ter melhor qualidade de vida que possam ser independes, que possam 
ter progressos, que possam ter direitos garantidos, progressos, avanços, 
que tenham melhor qualificação, melhor escolaridade, igual as pessoas 
normais.(P3) 

 

Os outros três participantes afirmaram já terem escutado algo sobre a 

legislação, mas não a conheciam ou não tiveram acesso a ela. Assim como 

observado nessa pesquisa, os participantes da pesquisa de Oliveira(2003), 

também não apresentaram um conhecimento aprofundado da legislação e 

encontraram algumas dificuldades para se incluírem dentro da instituição. 

 

3.3 Processo de ensino, aprendizagem e avaliação; 
 

Com relação a avaliação escolar, os participantes 2,1 e 4  afirmaram não 

necessitar de grandes adaptações em relação ao disponibilizado para o restante 

dos alunos, já o P1 desejava de uma pequena mudança, principalmente em 

relação as provas. 

 

As provas a maioria deles faz separado no computador, as vezes pedem 
para que eu faça no computador deles, outros já pedem para fazer no 
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meu próprio computador e ficam atrás de mim pra ver se eu não estou 
olhando outras coisas, olhando matéria, se for pra fazer na folha, o 
professor entrega com o meu nome e só deixa pra mim marcar X. (P1) 
 

Em relação a estágio e TCC nenhum dos participantes deu inicio a eles  

ou os discutiu, mas todos disseram que suas necessidades educacionais não 

atrapalhavam em nada. 

 

3.4 Ambiente físico da universidade; 

 

O P1 encontrou bastante dificuldade com o ambiente físico, pois tem 

deficiência física. 

Sim, tenho. Na parte de língua estrangeira no segundo e terceiro andar ai 
tem o elevador, o problema é que o elevador vive dando problema ai vai 
de escada, daí é  um pouco mais complicado, a outra sala que estava 
muito longe, daí me deixaram numa sala mais perto, pra eu não caminhar 
tanto. (P1) 

 

Já para os participantes com baixa visão a dificuldade estava no quadro 

negro, uma vez que não conseguiam enxergar e reclamaram da falta de atenção 

dos professores quanto a esse problema, e então recorriam a ajuda dos colegas. 

Foi possível perceber o empenho da instituição em oferecer acessibilidade 

por meio de rampas, que estão espalhadas por toda a Universidade.  Mas ainda 

existem outros itens para serem melhorados providenciados, como, por exemplo, 

o mobiliário.  

 
No caso , são mais as carteiras, as cadeiras, tem umas que são muito 
ruins. Mas uma parte eles já colocaram umas cadeiras bem mais 
confortável e na outra sala ficaram de mudar uma carteira especial, mas 
ainda nada.(P1) 

 

Os alunos com deficiência física apresentam maior dificuldade, visto que o 

mobiliário não é adequado e segundo os participantes, muitas vezes as soluções 

demoram a chegar. 

A pesquisadora, procurando investigar as condições físicas da 

Universidade Estadual de Londrina, percebeu que existem rampas  espalhadas 

por toda a UEL garantindo acessibilidade aos alunos. Durante a pesquisa foi 
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possível identificar cadeirantes e alunos que se utilizam de próteses para se 

locomover, utilizando as rampas que foram adaptadas. 

 

 

Figura 1: Rampas de Acesso no CEFE – UEL 

 

No caso da foto acima, essa é a única rampa do centro que dá acesso a 

quadra onde cadeirantes têm aulas de basquete, não existe acesso do lado de 

dentro do prédio, apenas escadas, pois trata-se de uma construção antiga e foi 

necessário fazer adaptações para haver acessibilidade e inclusão. 
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Figura 2: Prédio antigo. CEFE –UEL 

 

3.5 Locomoção; 

 

Quanto á locomoção dentro do câmpus, o P1 apresentava bastante 

dificuldade, já que tinha deficiência física e dificuldade para se locomover dentro 

de uma universidade do tamanho da UEL. Já o P2 tinha dificuldade em enxergar 

durante a noite e disse precisar da ajuda dos colegas para se locomover. 

Aqui dentro eu ando pouco,somente quando eu tenho que ir uma vez por 
semana, daí eu tenho que sair la da clinica até o CCH, nesse dia eu 
tenho que andar bastante, durante os outros dias o ônibus deixa na 
porta.(P1) 
 

A universidade conta com rampas de acesso espalhadas pelo câmpus, o 

que acaba facilitando a locomoção dos alunos com NEE, mas a distância entre 

lugares aonde eles precisam ir para estudar e receber acompanhamento, é muito 

grande e isso acaba dificultando. 
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           Figuras 3: Rampas de acesso no campus da Universidade Estadual de Londrina. 

 

A dificuldade não está na acessibilidade, em relação a rampas e 

elevadores, mas sim na distancia entre os lugares, por se tratar de uma 
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longe. Este então acaba se tornando um problema ao portador de necessidades 

especiais, principalmente os deficientes físicos, pois tem dificuldade de se 

locomover e sentem muitas dores, conforme alguns alegaram. 

Para ir até a UEL, os participantes utilizam-se de ônibus particulares ou 

carros  de familiares, dispensando a interferência da universidade, inclusive 

quanto a adesivo de servidores. Mas serviços como adesivo e estacionamento 

para deficientes são ofertados pela UEL. 

 
 
Figura 4: Vagas de estacionamento para deficiente campus da Universidade Estadual de Londrina 

 
 
3.6 Rede de relações interpessoais; 
 

Todos os participantes preferiam estudar sozinhos, mas o bom 

relacionamento também era uma característica de todos. 

 
Eu gosto mais, na maior parte dos casos estudar sozinho, mais eu 
também gosto de estudar em grupo, quando me chamam para estudar 
em grupo. Em ambos dos casos eu acho benéfico, eu aprendo mais 
evoluo mais, estudar seja sozinho ou em grupo.(P3) 
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Ao falar sobre o relacionamento com os colegas de sala, funcionários e 

professores, no geral todos se relacionavam bem, mas ressaltaram que muitas 

vezes faltava-lhes a colaboração dos professores para com eles. 

 
 

Funcionários nunca tive nenhum problema, com os meus colegas é muito 
bom, com alguns professores, relacionamento bom eu tenho com todos, 
mas que ajudam não são todos. Está mediano, posso dizer assim.(P2) 
 
Olha, com os professores muito bem, sem nenhum problema, com os 
funcionários também igual, por enquanto não estou tendo problema com 
ninguém. (P1) 

 
 

 

3.7 Avaliação dos serviços institucionais; 
 

Os participantes apresentavam visões diferentes ao avaliar a instituição: o 

P1 e o P3 avaliavam como  ótimo o serviço e rápido para  atende-los, já o P2 e o 

P4 se manifestavam insatisfeitos. 

 

Se importaram em saber, mas não se importaram em solucionar.(P2) 

 
Serviços muito bons, vez que a I. é vá ressarcia por isso, mais todas 
vezes por pior que tenha atendido conversei direitinho com ela a Ingrid, 
foi eu e minha mãe, conversei tudo, desabafei tudo direitinho, bem 
atendido e bem esclarecido, serviços nota dez.(P3) 

 
Os participantes demonstraram certo apreço pela instituição, apesar de 

apontaram situações que, muitas vezes, dificultam sua permanência no ensino 

superior. 

Problemas de comunicação estão bem presentes, as informações muitas 

vezes não chegam aos alunos, por sua vez os alunos não buscam as informações 

pertinentes. A avaliação dos serviços do NAC demonstra que realmente existe um 

acompanhamento, uma preocupação em identificar e acompanhar o aluno com 

NEE, mas os alunos reclamam da demora em terem as “soluções” e os recursos 

necessários. 
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3.8 A universidade pela ótica do estudante com necessidade educacional 

Especial 

 

Para os participantes a universidade exerce um papel de auxiliar, receber, 

acolher o aluno com necessidades educacionais, e proporcionar-lhe a eles 

condições favoráveis para seu aprendizado e permanência dentro da instituição. 

Para alguns esse papel tem sido bem desempenhado, mas havia quem 

discordasse. 

A instituição tem esse papel, de auxiliar, na verdade o processo que eu 
abri no começo do ano era pra compra do material, soque até agora não  
chegou. Então ela se preocupa em ajudar, mas ela se esquece de fazer. 
(P2) 

 
O P1 descreveu a universidade como uma família que o ajuda 

Assim, como uma família que se preocupa com a gente, a instituição 
creio que tem esse mesmo papel, assim como a família de se preocupar 
com os alunos.(P1) 

 

Mas para a maioria dos participantes a universidade representava um 

futuro, sua perspectiva de vida e futuro, como sendo a base para alcançarem 

grandes avanços. Para os participantes o atendimento da instituição precisa ter 

uma continuidade, possibilitando sua comunicação com o estudante. 

                

4 Discussão 

 

Os participantes da pesquisa demonstraram admiração pela instituição, o 

que acabou sendo um fator determinante para sua escolha.  Ao analisar-se esse 

aspecto, foi possível perceber que dificuldade física e intelectual dos alunos 

representaram grandes problemas. 

(...) A cidadania plena e o empoderamento dessas pessoas 
passa necessariamente pelo seu direito de escolher. 
(AMBIEL,. s/d, s/p) 
 

Ao perceber o ingresso de pessoas com necessidades educacionais 

especiais no ensino superior, com esse olhar de que o seu direito de escolha lhe 
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proporciona cidadania e empoderamento, pode-se analisar esse resultado como 

um fator positivo. Os alunos puderam escolher seus cursos de acordo com o que 

gostavam e se identificavam, sem pensar que não podiam ou que não seriam 

aceitos.  

O ponto negativo seria o fato de que nem todos os portadores de NEE, encaram a 

escolha dessa forma, o que acaba fazendo sua inclusão se tornar cada vez mais 

desafiadora. 

Ao refletirmos mais profundamente sobre essa questão, no 
damos conta de que o acesso ao ensino superior, dos alunos 
com necessidades educativas especiais tem aumentado 
consideravelmente nos últimos anos, apesar de ainda não 
ser um número tão significativo, se compararmos com o 
número geral dos alunos que ingressam na universidade. 
(PEREIRA, 2006, p. 2) 

 

A inclusão no ensino superior apesar de, segundo Pereira (2006), ter 

aumentado consideravelmente nos últimos anos, ainda são apenas minoria os 

alunos com NEE que estão dentro da Universidade, assim como ainda são poucas 

as discussões a respeito. 

A pesquisa realizada por Oliveira (2003) na mesma instituição apresenta 

resultados um pouco diferentes dos atuais. Os participantes não se mostraram tão 

bem resolvidos na hora de escolher o curso e escolheram a instituição e curso, 

visando mais questões pessoais e por ser a universidade mais próxima e facilitar a 

locomoção, diferentemente do atual resultado, no qual os alunos ressaltam o 

nome da Instituição como o maior motivo de terem optado por ela. 

Foi possível constatar, na atual pesquisa, uma dificuldade com relação ao 

mobiliário; alguns alunos relataram que o mobiliário não era adequado e acabava 

atrapalhando.  Pode-se perceber que os recursos não chegam de forma imediata, 

pois existe, como é alegado pelo NAC, um procedimento e acompanhamento com 

os alunos para verificar quais são suas necessidades e os recursos que devem 

ser providenciados e ofertados. Sabe-se que a UEL não possui cadeiras muito 

confortáveis, em se tratando de pessoas com deficiência física, como é caso de 
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um dos participantes, o desconforto acaba comprometendo sua permanência no 

ensino superior. Cabe, então, á instituição oferecer os recursos necessários. 

É notável a falta de informação e conhecimento dos alunos com NEE, 

sobre seus direitos e sobre as leis que lhe asseguram ingressar e permanecer 

dentro da Universidade. Atribui-se ai a justificativa para algumas controvérsias e 

desencontros na fala dos participantes, alguns avaliando de forma negativa e 

outros de forma louvável o processo de inclusão dentro da UEL. Pensa-se então 

na possibilidade de que o NAC oferte aos alunos o acesso a essas leis, 

estimulando que as conheçam, pois é comum entre os alunos com ou sem NEE 

que não conheçam leis e direitos, mas quando tratamos de um assunto que tem 

tanto a melhorar como a inclusão essas legislação torna-se ainda mais 

fundamental. 

É possível perceber que os alunos que estiveram abertos a conversar e 

solicitar os apoios necessários para seu processo de ensino e aprendizagem 

conseguiram conciliar melhor suas dificuldades e sua formação, diferindo dos 

alunos que se mostraram envergonhados em falar sobre suas condições físicas, 

pois já passaram por maiores dificuldade na instituição. 

Sobre os aspectos físicos da Universidade, foram expostas fotos de 

rampas de acesso e estacionamento para deficientes dentro do câmpus. A outra 

pesquisadora deste estudo avaliou esses espaços importantes para a locomoção 

do aluno com NEE, e foi-lhe possível constatar que a UEL tem investido e 

possibilitado acessibilidade a seus alunos. É claro que melhorias são necessárias, 

mas, como dito anteriormente, a inclusão no ensino superior ainda é nova, e a 

Universidade faz parte de um sistema excludente, o que justifica a necessidade de 

propiciar melhores condições aos alunos. 

A relação entre professor e aluno tem sido um problema, pois os alunos 

apontaram que os professores, muitas vezes, não se dispõem a dar um 

atendimento adequado aos alunos, como por exemplo, escrever mais forte no 

quadro negro, ou ampliar provas. O problema não está no relacionamento do 

aluno com o professor, mas no desinteresse e falta de preparo do professor para 
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fazer acontecer a inclusão destes alunos. Todos os participantes já tiveram, em 

algum memento, problemas com docentes, que não estiveram dispostos a atender 

as necessidades do aluno. A formação de professores é extremamente necessária 

para a inclusão; eles precisam estar preparados para atender e a todos os alunos 

que dependem da atenção do professor para avançar nos conhecimentos. 

A universidade, que faz parte dessa sociedade, precisa estar 
preparada para receber adequadamente estudantes com 
deficiência, bem como mantê-lo com sucesso sem barreiras 
que levem ao constrangimento do aluno. O desconhecimento 
e despreparo dos funcionários, professores e alunos sobre 
essa temática, faz com que aumente os obstáculos do aluno 
com deficiência, dado as constantes atitudes de 
discriminação e preconceitos. Mas é obvio que essa 
exclusão não se dá somente pelas barreiras atitudinais, 
senão por várias dificuldades demandas pelos alunos 
portadores de deficiências. (PEREIRA, 2006. p.3) 
 

Como já discutido, a formação do professor que irá atuar com a inclusão 

deve ser repensada. O profissional deve estar preparado para lidar com esse 

aluno e favorecer sua aprendizagem e desenvolvimento, o que infelizmente não 

acontece com frequência; até mesmo dentro da Universidade é possível encontrar 

profissionais que não se comprometem com o aluno e com a inclusão. 

O relacionamento com colegas, funcionários, e até mesmo com 

professores, com exceção dos fatores citados, é avaliado como bom, sem grandes 

problemas. Carvalho (1997), diz que o aluno ao ingressar no ensino superior 

sente-se vitorioso por ter chegado o topo da pirâmide de ensino. É assim que os 

participantes demonstram estar, felizes e orgulhosos em ter ingressado no ensino 

superior.  

A Instituição representa uma conquista, o futuro para os participantes da 

pesquisa. Fazem uma avaliação positiva da instituição, de forma geral, apesar de 

apontarem itens que precisam ser melhorados  para que aconteça uma inclusão 

de qualidade, mas que a Instituição se estrutura e procura atender as 

necessidades e oferecer os recursos necessários para promover e favorecer o 

ingresso e permanência dos alunos com NEE.  
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Conclusão  

 

A  Educação de alunos com necessidades educacionais especiais ainda é 

um tema pouco discutido com pouca intensidade se comparado a outras 

disciplinas. Porém, ao estudá-lo pode-se perceber que há uma riqueza de 

informações e contribuições para o mesmo. 

A autora ao investigar a formação de adultos com NEE, descobriu uma outra 

Universidade, todo um trabalho que os alunos “comuns”. Muitas vezes não 

percebem que está sendo realizado. Pode-se ouvir controvérsias ao 

entrevistarem-se alunos com NEE, muito satisfeitos com a instituição e seus 

serviços e outros muito insatisfeitos. Chega-se, então, á conclusão de que existe 

falta de clareza sobre os direitos e deveres do aluno por parte dele mesmo. 

Existem cobranças de serviços que não são obrigação da instituição ofertar ao 

aluno, como, por exemplo, o custo de seus xerox.  

A UEL, é muito bem vista pelos alunos, principalmente pelas pessoas que 

estão fora dela. Percebe-se que os participantes escolheram seus cursos pelo 

nome da instituição e por terem grande apreço por ela. Todos apontaram 

melhorias necessárias, mas pode-se afirmar que a instituição está caminhando 

para um processo de inclusão cada vez melhor, propiciando politicas e 

acessibilidade aos seus alunos. 

Conclui-se por isso que os serviços do NAC, de modo geral, têm 

funcionado e colaborado para a formação dos alunos, mas é claro que melhorias 

são necessárias e sempre bem-vindas, apesar de a universidade ser naturalmente 

excludente, têm-se conseguido grandes avanços em relação á inclusão de alunos 

com NEE. Se se parte da visão de que o ingresso de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino superior é um grande avanço, pode-se 

considerar que outros avanços e ajustes são necessários para haver uma efetiva 

inclusão no ensino superior, mas está-se no caminho certo. 
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Apêndice 1 

 
Carta enviada ao NAC 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de conclusão de 

curso realizada pela aluna Isabela Cristina Moneze do 4° ano de Pedagogia, sob a 

orientação da Profa. Dra. Maria Cristina Marquezine com o objetivo de Refletir 

sobre a inclusão de portadores de necessidades educacionais especiais na 

Universidade Estadual de Londrina. 

Sua participação é muito importante para a compreensão do processo de 

inclusão dentro da universidade e, se puder contribuir, favor entrar em 

contato pelos telefones(43)33484161- 841128447 ou pelo e-mail 

isabelamoneze@hotmail.com e falar diretamente 

com a estudante responsável. 
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Anexo 1 
Instrumento 
I IDENTIFICAÇÃO 
Idade 
Estado civil 
Curso 
Série 
Período 
Ano de ingresso 
Deficiência foi congênita ou adquirida 
• Uso de prótese ou órtese 
II QUESTÕES 
1. Como foi para você a escolha pelo curso de........? 
2. Quais os motivos que levaram você optar pela a Instituição? 
3. Você esta satisfeita (o) com o curso? 
4. Qual a sua perspectiva profissional? 
5. Você prefere estudar sozinho ou em grupo? 
6. Quem são os apoios que você tem para desenvolver suas atividades 
acadêmicas? 
7. Você participa de eventos, projetos de extensão ou pesquisa? (interesse) 
8. Você participa de atividades culturais, esportivas oferecidas pela 
instituição? 
9. Bom agora vamos falar sobre a suas necessidades especificas durante o 
curso. Você se considerava um aluno com NEE (termo) 
10. Está sua necessidade educacional especial é congênita ou adquirida? 
11. No caso de adquirida, durante o curso, como a instituição deve receber este 
estudante? 
12. Como a Instituição deve receber o estudante com necessidades educacionais 
especiais? 
13. Quais são as suas necessidades educacionais especiais, que você precisa 
para estudar? 
14. Você encontra outras dificuldades? 
15. Quais os procedimentos educacionais oferecidos pela Instituição para você? 
16. Como você avalia este serviço? 
17. Fale sobre você em sala de aula? 
18. Como o professor organiza as suas atividades acadêmicas 
19. Como esta organizado o seu estágio? 
20. Você já discutiu como será o seu trabalho de conclusão de curso 
21. Como é o seu processo de avaliação? 
22. Como é o seu relacionamento com os professores? 
23. Com é o seu relacionamento com os funcionários? 
24. Como é o seu relacionamento com os colegas? 
 
24. Qual o papel do coordenador do colegiado de curso junto o estudante com 
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NEE? 
26. Qual o papel da Instituição ao estudante com NEE? 
27. O que a Instituição representa para você? 
28. Para vir para universidade qual é o transporte que você utiliza? 
29. Você tem adesivo do estacionamento privativo dos servidores? 
30. Você conhece a legislação referente ao estudante com necessidades 
educacionais especiais. 
31. Qual a sua opinião sobre as perguntas? 
32. Agradeço a sua colaboração em participar do projeto de pesquisa e você 
tem agora um espaço livre para se pronunciar? 
 
III QUESTÕES ESPECÍFICAS 
Deficiência Física 
1. Você tem disponível ou utiliza na Instuição 
• estacionamento reservado 
• sala em local de acessibilidade 
• banheiros adaptados 
• mobiliário adaptado 
• telefone público adaptado 
• corrimão nas escadas 
• rampas 
• bebedouros adaptados 
• Técnica do carbono 
• computador e impressora 
• programas de computador específicos 
• apoio logístico de funcionários para apresentar seminários 
2. Como é o seu processo de locomoção no campus? 
Deficiência Visual 
1. Quais os recursos disponíveis para você? 
• Sistema de síntese de voz 
• Gravador 
• Fotocopiadora para ampliar textos 
• Técnica do carbono 
• Software de ampliação de tela 
• Equipamento para ampliação de texto 
• Lupa 
• Lupa eletrônica 
• Réguas de leitura 
• Corrimão nas escadas 
• Adaptação de provas 
2. Como é o seu processo de locomoção no câmpus? 

 
 

 


