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CONTEXTO E CONCEITOS



Acesso de 
Pessoas com 
Deficiência 
ao Ensino 
Superior



CONCEITOS BÁSICOS

1) Pessoa com Deficiência
2) Barreiras
3) Acessibilidade

Fonte da imagem: https://www.w3c.br/Materiais/materiais/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-III.html#capitulo2



Pessoa com deficiência

Lei Federal n° 13.146/2015- Lei Brasileira de Inclusão 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.



Barreiras

Lei Federal n° 13.146/2015- Lei Brasileira de Inclusão 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 3º (...) IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a 
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 
ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 
com segurança, entre outros, classificadas em:



EXEMPLOS DE BARREIRAS - LBI

a) barreiras urbanísticas.

b) barreiras arquitetônicas.

c) barreiras nos transportes.

d) barreiras nas comunicações e na informação.

e) barreiras atitudinais.

f) barreiras tecnológicas.



Acessibilidade

Lei Federal n° 13.146/2015- Lei Brasileira de Inclusão 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 3º (...) I - acessibilidade: possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados 
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;



ENSINO 
REMOTO E 
NOVAS 
BARREIRAS



DIREITO À EDUCAÇÃO

Lei Federal n° 13.146/2015- Lei Brasileira de Inclusão 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 28º (...) XIII - acesso à educação superior e à 
educação profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais pessoas;



PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA (2008)

"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 o planejamento e 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".



ORIENTAÇÕES



Dica 1: Conheça as especificidades da 
aprendizagem e do acesso ao ensino.

Como o estudante utiliza o computador?

Como ele acessa a informação?

Como ele assiste aos filmes e vídeos da disciplina?

Como ele interage com os colegas de forma remota?

Como ele se comunica com o professor e colegas nas 
atividades síncronas e assíncronas?



TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 
PARA ACESSO AO 
COMPUTADOR



Mais exemplos:



Mais exemplos:

• Programa OnTopReplica 
permite a fixação de 
janela do tradutor e 
intérprete de Libras na 
apresentação do google 
meet.

• Há programas que 
também podem ser 
usados para edição de 
legendas em conteúdos 
audiovisuais.



Dica 2: Escolha plataformas acessíveis para 
seu aluno.

• Converse com seu aluno.

• Pesquisem e testes soluções 
conjuntas.

• Se atente às funcionalidades da 
plataforma e de que maneira 
elas podem favorecer a 
participação do estudante, caso 
ele não conheça.

• Ex: TEAMs X Google Meet.



Dica 3: Customização dos ambientes virtuais 
de aprendizagem.

• Colocar tópicos organizando o conteúdo.

• Nomear os tópicos de forma objetiva e de fácil 
compreensão.

• Descreva o formato do objeto ou recurso inserido no tópico.

• Utilize a descrição do tópico para ser lido, antes do acesso 
ao conteúdo (moodle).



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

1. Arquivos de texto:

• Utilize formatos doc, pdf, rtf. Confirmar com estudante.

• Utilize a função estilo para formatar as seções.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

1. Arquivos de texto:

• Utilize linguagem clara e objetiva.
• Use fontes sem serifa.
• Utilize contraste de cores adequados.
• Utilize marcadores para listas.
• Evite tabelas com células mescladas.
• Ênfase como destaques em negrito ou em cores, por 
exemplo, podem ser acompanhados de uma informação 
textual.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis.

• Links: descrever de forma clara o local para o qual 
remetem.

Ao invés de: "clique aqui", "saiba mais", "veja 
mais"...

Usar: Link do Canal do YouTube Sobre vídeos 
Acessíveis

https://www.youtube.com/channel/UCtjjxGaRboIDWQFAONBOeyw
https://www.youtube.com/channel/UCtjjxGaRboIDWQFAONBOeyw


Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

• Imagens: precisam ser descritas na 

legenda, no Text Alt ou no próprio corpo do texto.

• Utilize. sumário com hiperlink.

• Notas de rodapé automático.

• Espaçamento automático (e não por enter).

• Utilize o verificador de acessibilidade do editor.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

2. Slides:

• Recomendações de acessibilidade textual são as mesmas.

• Utilizar layout pré-definido

• Evitar excesso de informações desnecessárias.

• Descrever elementos visuais.

• Organizar a ordem de tabulação (Função Organizar –
Painel de Seleção).

• Usar o verificador de acessibilidade.

• Disponibilizar o material com antecedência.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

3. Vídeos:

• Dar preferência à vídeos curtos ou fracionados.

• Garantir legenda e janela de Libras.

• Adequar o tamanho da janela de Libras (1/8 da tela).

• Utilize plataformas que geram legenda automática.

• Audiodescrição ou descrição textual.

• Envio com antecedência para o estudante e para os 
profissionais tradutores e intérpretes de Libras.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

4. PDF

• Materiais em pdf ou digitalizados precisam estar em 

formato textual. Utilizar ferramentas como o OCR para 

tornar pdf acessível.

• Ao salvar seu documento em formato PDF, execute o 

Verificador de Acessibilidade.



Dica 4: Materiais/recursos didáticos acessíveis

PARA SALVAR EM PDF:

• Clique na guia Arquivo e em Salvar como.

• Na caixa de diálogo Salvar Como, clique na seta da 

lista Salvar como tipo e em PDF. Se for power point, clique 

em Exportar – Salvar PDF.

• Clique em Opções.

• Selecione Marcas estruturais do documento para 

acessibilidade e clique em OK.

• Clique em Salvar.



Dica 5: Aulas e atendimentos ao vivo

• Mapear e conhecer

• Respeitar as condições (não forçar exposição; acolher 

individualmente; oportunizar que câmeras fiquem 

fechadas)

• Autodescrição e descrição dos elementos visuais.

• Organizar a interação entre as pessoas (combinar antes) 

e orientar que se identifiquem.



Dica 5: Aulas e atendimentos ao vivo

• Orientar uso das funções da plataforma.

• Permitir presença do tradutor e intérprete de Libras.

• Falar pausadamente. Fazer intervalos.

• Diversificar estímulos na apresentação do conteúdo 

e interação com alunos (usar mapas, imagens, desenhos).

• Ler mensagens do chat antes de respondê-las.



Dica 6: Avaliações (processuais)

• Oportunizar atendimentos individualizados.

• Atentar-se as recomendações já comentadas sobre vídeos, 

textos, pdf na produção das avaliações.

• Faça enunciados claros e curtos.

• Realizar adaptações razoáveis (tradução em Libras; 

fracionamento; dilação do tempo; apresentação em outro 

formato pelo estudante).



Acessibilidade Atitudinal

Buscar conhecimento sobre a temática.

Conhecer o aluno.

Buscar suporte Institucional.

Conhecimento específico.



REFERÊNCIAS

• CANAL DO YOUTUBE: Vídeos Acessíveis

https://www.youtube.com/channel/UCtjjxGaRboIDWQFAONBOeyw


REFERÊNCIAS

• LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 
2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência.

• Cartilha c3c acessibilidade WEB Fascículo III.

• Censo da Educação Superior. INEP.2019.

• Política de Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva. 2008.

• Orientações gerais para acessibilidade 
comunicacional. Cartilha produzida pelo 
IFFar (com 57 orientações).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2020/Apresentacao_Censo_da_Educacao_Superior_2019.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
https://www.iffarroupilha.edu.br/noticias-sb/item/19095-iffar-divulga-orienta%C3%A7%C3%B5es-para-acessibilidade-ao-ensino-remoto-planejado-5f8f342abc323


CONTATO

E-MAIL:

nai-ld@utfpr.edu.br

Linktree:

https://linktr.ee/naiutfprld

mailto:nai-ld@utfpr.edu.br
https://linktr.ee/naiutfprld

