
Você conhece o 
Núcleo de Educação Inclusiva 
da UFOP?
A criação do NEI - Núcleo de Educação Inclusiva, por meio da Resolução CUNI 790, de 25 de ou-
tubro de 2006, respondeu, igualmente, às demandas da Instituição, pois desde a década de 1990 
estudantes com deficiência participavam de processos seletivos e adentravam aos cursos de gra-
duação e pós-graduação da UFOP.

A Universidade Federal de Ouro Preto, por meio do Núcleo de Educação Inclusiva, realiza o apoio 
à inclusão e à acessibilidade de estudantes público-alvo da educação especial, ou seja, pessoas 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Do 
mesmo modo, realiza ações específicas com servidores que apresentam demandas especiais.

Assim, o NEI tem o propósito de assumir ações que contribuam para que o 
estudante e o servidor com deficiência possam exercer o seu direito de 

cidadania, visando a construção de uma sociedade em que a diversidade 
seja aceita com naturalidade. É com essa proposta que o NEI busca 

desenvolver e viabilizar a inserção desses alunos e 
servidores na sociedade.

Atividades
- Disponibilização de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para estudantes 
e docentes surdos;
- Adequação de material em braille para estudantes cegos;
- Ampliação de materiais para estudantes com baixa visão;
- Empréstimos de tecnologias assistivas, tais como: computador com leitor de telas, ampliador 
eletrônico portátil e gravador de voz para estudantes e servidores da UFOP;
- Acompanhamento pedagógico individualizado aos estudantes;
- Monitores para alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais;
- Reuniões com docentes e coordenações de curso para discussão de casos e apresentação de es-
tratégias/sugestões para o trabalho com os alunos com deficiência;
- Promoção de cursos e eventos para estudantes, servidores e comunidade em geral;
- Participação em concursos com presença de candidatos com deficiência;
- Acompanhamento de servidores com deficiência na UFOP.
- Reuniões de orientação com setores onde tem a presença de servidores com deficiência.

Núcleo de Educação Inclusiva - NEI

Localização: 
Campus Morro do Cruzeiro | Bloco de Salas de Aula - Sala 108. 

Ouro Preto – MG
Tel: (31) 3559-1044

E-mail: inclusao@ufop.edu.br
Horário de funcionamento: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.


