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Os dados e relatos aqui colocados são fruto da experiência 
de 3 anos à frente da Comissão de Verificação Documental 
para Pessoas com Deficiência dos candidatos cotistas do 
SISU do Campus Curitiba e de Londrina da UTFPR.



Legislacao que orienta  
a execucao da politica:
• A Portaria Normativa MEC nº 21,  
de 05 de novembro de 2012, alterada 
pelas Portarias Normativas nº 9, de 
05 de maio de 2017 (MEC) e nº 1.117, 
de 1 de novembro de 2018, que  
dispõe sobre o Sistema de Seleção 
Unificada - SiSU;

• A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 
2012, que dispõe sobre o ingresso 
nas universidades federais;

• Portaria Normativa nº18, de 11 de 
outubro de 2012, que dispõe sobre a 
implementação das reservas de va-
gas em instituições federais de ensi-
no;

• O Decreto Federal nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, da Política Na-
cional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência;



• A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015, Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência;

• A Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 
2018, que Institui o Selo de Desburo-
cratização e Simplificação;

• O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940, que aperfeiçoa a 
legislação penal e processual penal  
- Falsidade ideológica e de docu-
mento.

• LEI No 13.409, DE 28 DE DEZEM-
BRO DE 2016 , Altera a Lei no 12.711, 
de 29 de agosto de 2012;

Legislacao que orienta  
a execucao da politica:



Perfil do Estudante PCD  
atual na universidade:

Hoje a UTFPR Campus Curitiba tem o universo de 137 alunos regularmente 
matriculados com deficiência, cuja grande maioria é ingresso pela política 
de cotas, superior a 95%. 

Já na UTFPR Campus Londrina há 14 regulares: sendo 13 estudantes na gra-
duação (5 DF, 4 TEA, 2 DA, 1 DV, 1 surdo) destes 11 são cotistas; e 1 na  
Pós-Graduação (surdez).  

Nesta realidade estão incluídos alunos com deficiência física (cadeirantes, 
com tetraplegia, com mobilidade reduzida, com membros amputados), 
com deficiência visual (baixa visão, cegueira e visão monocular),  
com deficiência intelectual, com deficiência auditiva (baixa audição),  
autistas, com altas habilidades e superdotação.



Do procedimento:

Desde a pandemia o ingresso tem sido realizado de forma totalmente re-
mota. A UTFPR não possui vestibular próprio, sendo 100% SISU. O aluno 
após se inscrever no SISU encaminha a documentação acadêmica, pessoal 
e de PCD em plataforma própria da UTFPR.  

Após encaminhar à Comissão do Campus de Verificação Documental de 
PCD é analisado se o laudo do candidato se enquadra no perfil cotista. 



A proporção de vagas para Pessoas com Deficiência será o equivalente  
ao percentual de Pessoas com Deficiência do Estado do Paraná, ou seja,  
de 7,92% referente Censo Demográfico de 2010 divulgado pelo IBGE.  

Para cada tipo de deficiência são exigidos laudos médicos de acordo  
com cada uma. Porém a critério da Comissão de Verificação Documental 
para Pessoas com Deficiência (CVDD) ou pela Comissão de Avaliação  
Biopsicossocial (CABIO) exames complementares poderão ser solicitados 
se necessários. 

   Observação: Os prazos em relação aos laudos estão sendo dilatados 
em virtude da atual pandemia e para diminuir eventual risco que os candi-
datos com deficiência possam estar sujeitos. Ressalta-se que a deficiência 
é preconizada na Lei 13.146/2015, artigo 2º, como aquela de Longo Prazo.



Candidatos com Deficiência Física:  
Laudo médico, realizado nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao mês da 
inscrição no SISU, assinado por um médico ortopedista e/ou neurologis-
ta, com nome legível e CRM ou RMS, contendo na descrição clínica o tipo e 
grau da deficiência, com CID, bem como a provável causa da deficiência 
e a descrição das dificuldades decorrentes da deficiência ou condição 
apresentada que podem ser percebidas e influenciar o processo ensino-
-aprendizagem e o ambiente educacional.

Candidatos Surdos ou com Deficiência Auditiva:  
Laudo médico, assinado por um médico otorrinolaringologista e Exame de 
Audiometria, realizado nos últimos 5 (cinco) anos, no qual conste o nome 
legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe 
do profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se 
acompanhada do Laudo médico anteriormente citado.



Candidatos Cegos ou com Baixa Visão:
Laudo médico, assinado por um médico oftalmologista,com CID, e Exame 
Oftalmológico em que conste a acuidade visual e a medida do campo vi-
sual nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos 5 (cinco) anos, 
como também o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM 
ou RMS do profissional que realizou o exame. 

Candidatos com Deficiência Intelectual  
Laudo médico, assinado por um médico psiquiatra ou neurologista, conten-
do na descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções do 
desenvolvimento afetadas, com CID, bem como a provável causa da defici-
ência. Deve ainda conter o nome legível, assinatura, e CRM ou RMS do mé-
dico que forneceu o atestado.



Candidatos com Transtorno do Espectro Autista: Laudo médico, assina-
do por um médico especialista, contendo na descrição clínica com as áreas 
e funções do desenvolvimento afetadas com expressa referência ao CID e 
as limitações impostas Transtorno do Espectro Autista. Deve ainda conter o 
nome legível, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que for-
neceu o atestado.

OU
   Cópia da Carteira Nacional do Autista emitida conforme a Lei Fede-
ral 13.977 de 08 de janeiro de 2020.



Candidatos com Deficiência Múltipla  
Laudos médicos, realizados nos últimos 5 (cinco) anos, conforme sugestão: 
modelo 3 (disponível na Plataforma de Matrícula que consta no portal.utfpr.
edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu), que deverão ser assinados por médicos 
especialistas, contendo na descrição clínica o tipo e grau das deficiências 
e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa referên-
cia aos códigos correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve ainda conter 
o nome legível, assinatura, especialização e CRM ou RMS dos médicos que 
forneceram os atestados. Exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológi-
co, e/ ou Atestado de Funcionalidade de acordo com as deficiências apre-
sentadas e seguindo os critérios já indicados nas demais deficiências.



Desafios da Efetividade  
da Politica de Cotas:

Burocratização exigência de laudos de especialistas: muito alunos baixa 
renda ou de cidades do interior não possui acesso a médicos especialistas; 

Há ainda, dificuldades decorrentes do próprio processo seletivo: dificuldade 
na compreensão dos editais; falta de acessibilidade de editais e do sistema; 

Não há uniformidade nas decisões, há disparidade nas decisões entre os 
Campus (é possível se pensar em autonomia universitária) 
 
Baixa inscrição dos candidatos PCD, nunca foi preenchida a totalidade de 
vagas ofertadas. Hipóteses: PCD desconhecem a lei de cotas ou tem dificul-
dade de concluir o ensino médio, alta disponibilidade de vagas no ensino 
superior; 



Dos 225 alunos com deficiência ingressantes desde o início da política de 
cotas para PCD no Campus Curitiba 77 alunos desistiram, o que resulta em 
um percentual acima de 34% de evasão, dado muito superior aos demais 
alunos que não possuem deficiência. No Campus de Londrina são 32 es-
tudantes PCD ingressantes desde 2016  com 19 desistência/trancamentos 
(56% evasão); Desse universo 4 desistiram no primeiro semestre, sem ter fi-
nalizado o semestre e 95% desistem ainda no 1º período (permanência mé-
dia de 1 ano no curso). 
 
Ausência de estrutura adequada para PCD nos espaços da universidade e 
nas graduações (inclusive com falta de acessibilidade nas plataformas de 
matrículas).

Desafios da Efetividade  
da Politica de Cotas:



Barreiras desde o ingresso: 
a. divulgação para estudantes sur-
dos do Ensino Médio de uma escola 
de surdos
b. desafios: banca virtual/previsão 
de intérprete na banca; dificuldades 
na leitura/compreensão do  edital; 
entrega de documentação incom-
pleta; 
c. disparidade de decisões por câm-
pus: o papel da Banca de Validação 
e da Banca Biopsicossocial. 
d. fase de recurso: banca?

Vivencia e reflexoes  
           pela comissao Londrina



Ato Médico e o edital: 
a. limitação do papel das comissões 
de validação
b. ingresso de um candidato com  
DF: amputação traumática de dedos 
da mão esquerda. 

I. Laudo médico conforme  
modelo do edital (DF)
II. descrição das limitações  
(movimento de pinça/pegada)
 

III. restrição da análise  
documentação = deferimento
IV. o início do AEE: nenhuma  
necessidade. Amputação  
de metade do dedão esquerdo

Vivencia e reflexoes  
           pela comissao Londrina



Garantia de direitos:
a. Candidato usuário de cadeira de 
rodas: geneticista, fisiatra, declara-
ção de agendamento de consulta.
b. Banca biopsicossocial em fase de 
recurso (caso que seria indeferido 
antes de chegar ao recurso).

Reflexões
a. o papel das bancas biopsicosso-
ciais
b. necessidade de conhecimentos 
acerca da CIF
c. dependência do sistema  
(até hoje, avanços tímidos).

Vivencia e reflexoes  
           pela comissao Londrina



Agradecemos a escuta e atencao

Contato
Xênia Mello - Comissão PCD - UTFPR Campus Curitiba 
xeniamello@utfpr.edu.br e pcd-sisu-ct@utfpr.edu.br

Camila Sudo - Comissão PCD - UTFPR Campus Londrina 
camilasudo@utfpr.edu.br e pcd-sisu-ld@utfpr.edu.br


