
 

Londrina, 08 de junho de 2020. 

 

ASSUNTO: Orientações sobre acessibilidade às pessoas com 
deficiência nas interações virtuais 

 

Prezada Comunidade Universitária, 

 

Considerando as atribuições do NAC em oferecer apoio educacional         
especializado aos estudantes público-alvo da Educação Especial matriculados nos         
cursos de graduação e pós-graduação da UEL por meio de adaptações           
metodológicas e físicas; bem como assessorar os docentes e demais envolvidos no            
processo educacional desses estudantes; 

Considerando o aumento significativo de atividades remotas e interações         
virtuais; 

Considerando a Lei Federal n. 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de            
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que           
orienta para a remoção de diferentes barreiras que limitam a participação de            
pessoas com deficiência ao acesso à informação e efetiva participação nas           
atividades ofertadas (lives, grupos virtuais, informativos, etc.) e 

Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional que pretende        
"incrementar as políticas inclusivas e de acessibilidade na UEL", 

O presente comunicado visa orientar e solicitar especial atenção aos          
recursos de acessibilidade necessários nas interações virtuais realizadas pela UEL,          
direcionadas à comunidade interna e externa. Destacamos a importância de          
considerar, no mínimo: 

 

1. a identificação, com antecedência, dos participantes com       
deficiência para oferecer os recursos de acessibilidade adequados,        
dentre eles a descrição dos participantes, uso de legendas, janela          



com tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras)        
entre outras possibilidades; 

2. a descrição das imagens veiculadas nos sites, e-mails e whatsapp           
institucional, bem como nas apresentações que utilizam figuras,        
gráficos e tabelas; 

3. a apresentação de textos com letras acima de 12 pontos, cores            
contrastantes de letra e fundo, fonte de letra Arial, Verdana ou           
Calibri; 

4. a organização de recursos de audiodescrição em vídeos e filmes           
veiculados institucionalmente bem como a disponibilização de       
conteúdo que possa ser acessado pelos recursos de        
acessibilidade já disponíveis na maioria dos equipamentos       
eletrônicos.  

 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos pelo e-mail:        
nac@uel.br. Outras informações sobre o Núcleo de Acessibilidade também podem          
ser consultadas no site www.uel.br/nac. 

 

  Atenciosamente, 

 
 

Psic. Ms. Ingrid Ausec, 
Membro do NAC 

 

Profa. Dra. Karen Ribeiro, 
Membro do NAC 
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