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O Estudante com deficiência visual no Ensino Superior

O conceito de Deficiência Visual: Cegueira e Baixa Visão (BV)
A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão.
O nível de acuidade visual pode variar, o que determina dois grupos de deficiência:
Cegueira - há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a
necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos de
tecnologia assistiva.
Baixa Visão (BV) – há alteração da capacidade funcional da visão decorrente de inúmeros
fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução
importante do campo visual, dificuldades de adaptação à luz e ao escuro e para a percepção de
cores, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou limitam o
desempenho individual da pessoa.
Assim, pela legislação atual, na cegueira, a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão 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 (Decreto Federal n. 5296/2004). Pessoas com deficiência visual,
conforme descrito na legislação, podem concorrer às vagas específicas em processos seletivos.
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Estratégias de organização e gestão da sala de aula
As recomendações a seguir são essenciais para estudantes cegos, mas podem ser necessárias em
menor intensidade para pessoas com baixa visão. O importante é discutir com o estudante quais
estratégias funcionam melhor para ele e chegarem juntos em acordos de apoios possíveis:
🞆 Ler em voz alta enquanto escreve no quadro ou providenciar um ledor ao lado do estudante
para cumprir este papel (monitores acadêmicos);
🞆 Proporcionar informações verbais que permitam ao estudante aperceber-se dos acontecimentos
que ocorrem na sala de aula;
🞆 Alertar o estudante sempre que ocorram mudanças na disposição da sala de aula;
🞆 Discutir com o estudante um lugar na sala de aula que lhe proporcione um melhor
posicionamento para ouvir o docente, disponibilizar seus materiais de apoio ou outra
necessidade específica (ex: posicionamento de um ledor);
🞆 Dar algum tempo para que o estudante se adapte às exigências acadêmicas disponibilizando-se
a compreender suas demandas e o auxiliando a lidar com os novos desafios;
🞆 Conferir ao estudante o tempo necessário para que possa realizar tarefas que exijam um grande
esforço de leitura e escrita (Braille ou softwares de voz) mediante a ampliação de prazo para a
realização de trabalhos e avaliações ou o trabalho em grupo quando possível;
🞆 Nas apresentações em Powerpoint ou outras apresentações disponibilizar o material
antecipadamente e em formato digital para o estudante acompanhar via notebook, lembrando
que imagens devem estar descritas;
🞆 Mediar a relação do estudante com deficiência com os demais estudantes, oportunizando a
realização de trabalhos em grupo;
🞆 Disponibilizar materiais e especialmente avaliações em formato Braille, digital ou oral, sendo o
digital o mais indicado pela facilidade de acesso; 🞆 Realizar estudos sobre a temática pode
favorecer o educador a entender melhor seu aluno;
🞆 Dialogar com o estudante sobre as possíveis formas de estabelecer a relação professor x
conteúdo x aluno, previamente à introdução de novas metodologias;
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Tecnologia Assistiva para estudantes com Deficiência Visual e/ ou Cegos
- Scanner: disponibilizar materiais digitais, preferencialmente em formato “.doc”ou “pdf”, já que
ele poderá ouvir o material na tela do computador ou usar recursos de acessibilidade como
alteração de contraste e ampliação;
- Sistema de voz: quando disponibilizar computadores, verificar os recursos de acessibilidade
disponíveis ou providenciar softwares específicos (ex: NVDA);
- Materiais em Braille ou em áudio (audiobooks);
- outros recursos como lupas, reglete e materiais táteis.
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Outras ajudas técnicas possíveis:
Links
- Links são lidos pelo leitor de tela letra por letra, por isso recomenda-se o uso de hiperlink
gerados por meio do botão direito do mouse ou Ctrl+k (Word) ou Command+k (Page).
Correção de textos:
Na correção de textos elaborados por estudantes, considerar que os leitores de tela
reconhecem a letra maiúscula apenas no início de frases e nomes próprios. Quando existem
palavras em caixa alta no meio da frase o programa reconhece letra por letra como se fosse sigla
descontextualizada. Além disso, os programas leitores de tela não diferenciam recursos gráficos
como cores, realces, negritos, itálicos, sublinhados entre outros. As observações e destaques
devem ser colocadas entre vírgulas, parênteses ou asteriscos.
Textos escaneados acessíveis:
Arquivos em PDF gerados de imagens de livros escaneados ou fotografados
dificultam a leitura do leitor de tela. É importante que a pessoa que digitalizar o documento
observe se o aparelho (scanner ou celular) possui uma boa imagem, caso contrário, o software de
voz não conseguirá lê-lo.
Após a digitalização, é preciso verificar se o documento está acessível. Para isso, ao
abrir o texto, use o atalho Ctrl+F (comando que permite a busca de palavras contidas no texto),
caso esteja disponível, o material está acessível. Em seguida, precisa convertê-lo no formato
Word para reduzir as possíveis falhas.
Filmes:
Filmes trabalhados nas disciplinas devem conter audiodescrição, recurso que
apresenta cenas e ações em paralelo às falas das personagens. Caso não seja possível, o filme
deve ser dublado e a descrição pode ser feita pelo professor ou monitor que tenha assistido
previamente ao filme. Outra opção é enviar com antecedência o texto com a contextualização das
imagens do filme relevantes para a compreensão do enredo.
Imagens:
A escolha de imagens em sites e arquivos deve ser bem pensada. Outro aspecto
importante é a sua descrição textual da seguinte forma:
- Deve ser clara, objetiva e neutra, sem interpretação pessoal e juízo de valor;
- Para saber se a descrição está adequada, pergunte-se: Com esta descrição, o estudante tem
condições de compreender o que está sendo apresentado?
- Inicie a descrição com as palavras “fotografia de...” ou “desenho de...”;
- Não repita na descrição o que consta na legenda da imagem;
- Se a legenda for suficiente para compreensão da imagem, não há necessidade de descrição
textual;
- Fotografias, desenhos, cartazes, propagandas, tirinhas, charges, infográficos, obras de arte,
mapas, gráficos, tabelas e quadros devem ser descritos.
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Legislação de Apoio

Lei N. 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da
Educação, apresentada em 07.01.2008 e aprovada, por meio de emenda constitucional, a
convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência bem como a legislação
federal em vigor referente ao portador de necessidade educacional especial;
Lei N. 18.419 de 07 de janeiro de 2015 que estabelece o Estatuto da Pessoa com
Deficiência do Estado do Paraná;
Plano Especial de Matriz Curricular – Art. 41, § 2º, do Regimento Geral da UEL.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Adaptações Curriculares diz-se que:
- As adaptações curriculares não devem ser entendidas como um processo exclusivamente
individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o aluno. As mesmas devem ser
pensadas também no projeto pedagógico do curso e no currículo que será desenvolvido em sala
de aula;
As implicações dessas diretrizes para o Ensino Superior incluem pensar na oferta de disciplinas e
equipamentos que prevejam a acessibilidade de estudantes com deficiência nos níveis de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
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Qual o papel do NAC?
Considerando as condições de acessibilidade e permanência no ensino superior de pessoas com
deficiência, sinalizadas na Portaria MEC Nº. 3.284, de 07.11.03, que são levadas em
consideração nas avaliações das Instituições de Ensino Superior promovidas por este Ministério;
Considerando as atribuições do NAC em oferecer apoio educacional especializado aos estudantes
com necessidades educacionais especiais matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação
da UEL por meio da indicação de adaptações curriculares, metodológicas e físicas; bem como
orientar os docentes envolvidos no processo educacional desses estudantes;
O NAC dispõe de uma equipe que tem por objetivo avaliar as necessidades do estudante com
deficiência visual e orientar as ações pedagógicas a serem empreendidas pelo corpo docente.
Mais informações, acesse nosso site ou entre em contato com a equipe especializada.

www.uel.br/nac
nac@uel.br

@nac.uel
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