
Resolução CU/CA Nº 138/2009



Núcleo de Acessibilidade da UEL

Art 2º ... Destina-se aos estudantes de graduação, pós-graduação e aos 

demais órgãos da Instituição que possuem estudantes com deficiência 

inseridos em suas atividades...

Art 3º Poderão ser usuários do Proene estudantes com deficiência..., 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades com 

dificuldades ou limitações no âmbito do ensino-aprendizagem e 

avaliação...

§3º estudantes em tratamentos de saúde, que demandam recursos de 

acessibilidade também poderão ser atendidos pelo Núcleo, os demais 

interessados receberão orientações e sugestões de encaminhamentos 

para as instâncias pertinentes.



Padronização do atendimento ao 

estudante

� Orientação/ triagem - Berenice

� Entrevista inicial – Ingrid e Maurênia

� Retornos -

� Orientação aos docentes (ofício, reuniões, cursos...)� Orientação aos docentes (ofício, reuniões, cursos...)

Havendo necessidade, essas atividades poderão 

ser                                                                                                                          

realizadas pelos demais membros. 



Triagem

-Atender todas as pessoas que solicitam orientação, seja por telefone, e-mail 

ou pessoalmente e fazer o registro para relatório de atividades do Núcleo 

(formulário próprio).

-Identificar se é caso para agendamento ou apenas orientações.

-Havendo NEE ou dúvidas se é caso para acompanhamento ou não, solicitar 

que o estudante preencha a “Solicitação de Acompanhamento Educacional/ 

Triagem” e só então agendar:

-Pedagogo: preferencialmente casos de Dist. De Aprendizagem ou outras 

queixas escolares.

-Psicólogo: TGD ou outras queixas psiquiátricas.

-Todos os membros: Deficiências.



Considerações importantes

� A Licença intermitente e o Plano Especial são 

procedimentos educacionais especiais, porém 

foram estendidos a todos os estudantes, desta 

forma, estudantes que solicitam ou necessitam este 

recurso não precisam necessariamente ser recurso não precisam necessariamente ser 

acompanhados pelo Proene.

� O Plano Especial deve preferencialmente ser 

indicado para aqueles estudantes que em razão de 

uma NEE estão com dificuldades significativas para 

frequência e aprendizagem.



ENTREVISTA INICIAL

� Avaliar as NEE e propor procedimentos 

educacionais especiais (pee);

� Agendar retornos periódicos para 

acompanhamento;acompanhamento;

� Cadastrar a “tipologia”;

� Encaminhar ofício ao Colegiado de Curso com 

orientações;

� Demais providências.



Procedimentos Educacionais 

Especiais
Condição Especial* Adaptações Necessárias

Surdez

- surdocegueira 

- surdez 

- deficiência auditiva 

□ Tradutor/Intérprete de Libras/Língua Portuguesa

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Correção diferenciada das produções escritas

Deficiência Visual

□ Materiais Ampliados 

□ Auxílios ópticos 

□ Ledor
Deficiência Visual

- cegueira

- baixa visão 

□ Ledor

□ Materiais em Braile

□ Softwares específicos  

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

Deficiência Física/Motora

- def. física 

- def. múltipla 

□ salas em andar térreo 

□ Vaga especial em estacionamento

□ Aplicador Ledor / Redator  para situações de avaliação

□ Realização da provas no formato digital

□ Utilização de materiais/ mobiliário adaptado

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações



Procedimentos Educacionais 

Especiais
Condição Especial* Adaptações Necessárias

Altas Habilidades
□ progressão de série

□ complementação curricular

Transtornos Globais do 

Desenvolvimento

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

Transtornos de 

Aprendizagem (dislexia, 

Défcit de atenção e 

Hiperatividade, etc)

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

Tratamentos de saúde 

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

□ Utilização de materiais/ mobiliário adaptado

□ Plano Especial de matriz curricular

□ Licença Intermitente (não é necessário passar pelo Proene)



RETORNOS

� Acompanhar a eficácia dos procedimentos 

educacionais sugeridos e a evolução do processo 

de inclusão do estudante na instituição. 

� Disponibilizar apoio educacional especializado.



Quando cadastrar?

� Após entrevista inicial do estudante, registrar no sistema:

EM ANDAMENTO-durante a avaliação e enquanto houver 

procedimentos.

ENCERRADO- quando o estudante não apresentar NEE.ENCERRADO- quando o estudante não apresentar NEE.



Quando encaminhar?

Temos parceria com:

� LABTED

� Clínica de Psicologia UEL

� Psiquiatria SEBECPsiquiatria SEBEC

� DASC

� Os estudantes são encaminhados para:

� Avaliação - definirmos com mais segurança os 
procedimentos educacionais especiais a serem sugeridos e 
implementados.

� Intervenção: quando estes atendimentos são essenciais 
para a melhora no ensino e aprendizagem do estudante 
acompanhado.



Atividades Individuais (relacionadas ao 

Proene)

� Cada membro será responsável por uma atividade 
desenvolvida pelo Núcleo ou poderá propor novos 
trabalhos;

Exemplos:Exemplos:

� Curso de Libras (treinamento): Maurênia

� Mobilização para a Inclusão (Boletim e curso): Ingrid

� Voluntários: Cristina

� Vaga Especial: Berenice

� CBMEE: Cristina/ Silvia/ Proene

� Projeto Pesquisa: Cristina e Silvia

� Seminário bianual: Proene



Uel Acessível
Contatos com os diferentes organismos da Instituição para a promoção de acessibilidade 
nos eventos e serviços prestados.
Praticando Inclusão
Promoção de cursos, eventos e atividades culturais ou informativas que visam mobilizar a 
comunidade universitária para a inclusão das pessoas com deficiência.
Libras
Capacitação da equipe e demais servidores da instituição para a conversação em Língua de 
Sinais Brasileira e estudos sobre o acesso e permanência do estudante surdo no ensino 
superior,via PRORH
Voluntariado
Atividades exercidas no Proene por estudantes da UEL ou profissionais da comunidade Atividades exercidas no Proene por estudantes da UEL ou profissionais da comunidade 
universitária, via PROEX.
Seminário Sobre Inclusão no Ensino Superior
Evento bianual para discussão de um tema específico. Em 2008, foi discutida a Trajetória 
do Estudante Surdo e disponibilizado materiais para consulta em site próprio. 
Informativo Proene
Boletim impresso e eletrônico com informações úteis à comunidade universitária em 
relação ao atendimento educacional de estudantes com deficiência.
Vaga Especial
Disponibilização de adesivo para uso da vaga reservada no estacionamento, via PROPLAN, 
para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida em razão de tratamento de saúde.
Espaço Docente
Reuniões para discussão e orientação voltadas aos docentes da Instituição quanto ao 
processo de ensino-aprendizagem-avaliação dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais. As reuniões podem ser solicitadas diretamente no Proene.



Colaboradores

� Profissionais da instituição, com carga horária mínima de 8h 
semanais para atividades de interesse do Núcleo.

� Profa. Silvana Araujo – Letras/ Libras

Assessoria na área de surdez/ Sujeito surdo, cultura e língua Assessoria na área de surdez/ Sujeito surdo, cultura e língua 
I e Surdez, cultura e língua de sinais II.



Voluntários

� Prestadores de serviço, para atividades junto ao 

Proene.

� Sabrina – mestranda de Química/ UEL. 



Distribuição carga horária - MEMBROS

� 40 horas – secretaria, reunião de equipe, orientação, 

triagem e agendamento de estudantes.

� 12 horas – atendimento e acompanhamento de � 12 horas – atendimento e acompanhamento de 

estudantes, atividades individuais e reunião de equipe.

� 08 horas – reunião de equipe e atividades individuais.


