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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório atende à solicitação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e da Diretoria de 

Políticas de Educação Especial (DPEE), por meio do Ofício Circular nº 

125/2013/MEC/SECADI/DPEE, que trata de orientações e recomendações em 

cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo Nº 

0003804.34.2012.401.380/2ª – Vara Federal de Juiz de Fora/MG – Autor: DPU 

x União e outros. 

No contexto das instituições federais de ensino superior (IFES), a 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi criada em 21 de agosto de 

1969, pelo Decreto-Lei nº 778, a partir da fusão de duas escolas isoladas já 

existentes, a Escola de Farmácia e Bioquímica, criada em 1839, e a Escola de 

Minas e Metalurgia, criada em 1876. Atualmente, a UFOP conta em sua 

estrutura com cinco campi (dois na cidade de Ouro Preto, dois na cidade de 

Mariana e um na cidade de João Monlevade) e 11 unidades acadêmicas1, que 

abrigam os departamentos responsáveis por seus 41 cursos de graduação, 

sendo 37 na modalidade presencial e 4 na modalidade a distância. Das 11 

unidades acadêmicas 9 delas estão localizadas em Ouro Preto, cidade secular, 

onde a promoção de acessibilidade arquitetônica apresenta grandes desafios.  

A pós-graduação oferece cursos distribuídos nas seguintes grandes 

áreas do conhecimento: Engenharias, Ciências da Saúde e Biológicas, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 

Letras, Linguística e Artes e Interdisciplinar. A instituição conta o com 68 cursos 

                                                            

1Escola de Farmácia (EF); Escola de Minas (EM); Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
(ICHS); Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB); Instituto de Filosofia, Artes e Cultura 
(IFAC), Escola de Nutrição (ENUT); Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA); Centro de 
Educação Aberta e a Distância (CEAD); Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (ICSA), 
Escola de Medicina (EM) e Escola de Direito, Turismo e Museologia (EDTM). 
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de pós-graduação: 24 mestrados, 10 doutorados e 12 cursos de 

especialização, e pelas atividades de pesquisa e extensão.  

Desde o ano de 1996 busca-se garantir a implantação de uma política 

de acessibilidade e inclusão na Instituição. De acordo com a Resolução CUNI 

790, de 25 de outubro de 2006, atendendo a determinação do Programa de 

Acessibilidade ao Ensino Superior – Incluir2, foi criado pelo Conselho 

Universitário (CUNI) e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 

o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI)3 da UFOP. Tal resolução, bem como o 

regimento do Núcleo, estão disponíveis no anexo I.  

O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI/UFOP) vincula-se ao Programa de 

Acessibilidade na Educação Superior (Programa Incluir) (BRASIL, 2007, 2013), 

do Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de fomentar a criação e a 

consolidação de Núcleos de Acessibilidade nas universidades federais. Os 

Núcleos de Acessibilidade tem por finalidade garantir o acesso pleno de 

pessoas com deficiência às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

promovendo a transversalidade da Educação Especial, prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/1996 (BRASIL, 1996) e na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008). 

Conforme orientações da SECADI e da Secretaria de Educação Superior 

(SESu), O NEI tem como finalidade institucionalizar ações de política de 

acessibilidade e inclusão na UFOP, bem como, conforme decreto n° 

                                                            

2 O programa Incluir (MEC) convoca as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a 
apresentarem propostas de criação, reestruturação e consolidação de Núcleos de 
Acessibilidade na instituição, para a implantação da acessibilidade às pessoas com deficiência 
em todos os espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na instituição. 

3 Por Núcleos de Acessibilidade compreende-se a constituição de espaço físico, com 
profissional responsável pela organização das ações, articulação entre os diferentes órgãos da 
instituição para a implementação da política de acessibilidade e efetivação das relações de 
ensino, pesquisa e extensão na área (BRASIL/MEC, 2010). 
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7.611/2011, “[…] eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação 

que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de 

estudantes com deficiência” (BRASIL, 2011) 

A sede do NEI está localizada no campus Morro do Cruzeiro, na cidade 

de Ouro Preto e conta com sala de acessibilidade no Instituto de Ciências 

Sociais e Aplicadas – ICSA (Campus Mariana) e no Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas – ICEB (Campus Ouro Preto), e a sala de acessibilidade na 

biblioteca do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS (Campus 

Mariana). Imagens da sede estão disponíveis no anexo II.  

Atualmente, estão lotados no NEI Núcleo nove servidores efetivos: uma 

pedagoga, uma técnica em assuntos educacionais, um auxiliar administrativo, 

seis tradutores/intérpretes de LIBRAS e um recepcionista contratado. No ano 

de 2013, estavam lotados no Núcleo de Educação Inclusiva, dois servidores 

efetivos, sendo uma técnica em assuntos educacionais e um auxiliar 

administrativo, além de quatro tradutores e interpretes de língua brasileira de 

sinais contratados. 

Após essa breve apresentação, este relatório traz de forma detalhada as 

ações de acessibilidade e inclusão realizadas no ano de 2013, no âmbito da 

UFOP. Estas ações foram agrupadas de acordo com as seguintes categorias 

de acessibilidade: pedagógica, comunicacional, instrumental, formação, 

programática e arquitetônica. 

As ações de acessibilidade desenvolvidas na UFOP no ano de 2013 

beneficiaram, 1 estudante na pós-graduação – Mestrado em Educação – e 42 

estudantes dos cursos de graduação4, que manifestaram ter deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais, em um total de 9660 estudantes 

matriculados na graduação. Os gráficos do anexo III mostram o número de 

                                                            

4 O NEI também atua nos cursos de pós-graduação. No entanto, no ano de 2013 não houve 
estudantes com deficiência matriculados nos cursos stricto ou lato-sensu.  
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estudantes com deficiência por matriculados no ano de 2013. Somente no ano 

de 2013, 17 estudantes com deficiência ingressaram na Instituição. No anexo 

IV, a tabela especifica os tipos de deficiência e os cursos dos estudantes com 

deficiência regularmente matriculados na graduação no ano em questão5.  

 

ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

 

Ao ingressar na UFOP, o estudante com deficiência e/ou necessidade 

educacionais especiais declaram, no portal acadêmico, suas demandas 

específicas. Esta declaração é enviada ao e-mail do Núcleo de Educação 

Inclusiva que, logo após, realiza contato com o estudante com o objetivo de 

escutar suas demandas, auxiliá-lo tanto nas questões pedagógicas e 

instrumentais quanto sobre a estrutura da Universidade. Antes que ele inicie 

suas atividades em sala de aula, o Núcleo contata o colegiado de curso, os 

docentes e demais profissionais da UFOP, considerando as necessidades do 

estudante. A partir da observação das necessidades de cada estudante, pode-

se contatar a Pró-Reitoria de Planejamento; Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (assistência social e psicológica) e Prefeitura de 

Campus, entre outros setores da Universidade.  

Nesse primeiro momento, há a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Inclusivo (PDI) que apresenta as demandas do acadêmico e traça ações que 

favorecerão a permanência do estudante na UFOP. Além disso, neste 

documento são expostas as seguintes informações: dados pessoais e 

acadêmicos do estudante; plano de inclusão para o aluno (espaço destinado ao 

registro e planejamento de ações pedagógicas, metodológicas, atitudinais, 

arquitetônicas, procedimentais, instrumentais e comunicacionais); 

                                                            

5 Dados obtidos junto ao Núcleo de Tecnologia e Informação em novembro de 2015. 
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acompanhamento do desempenho escolar nos semestres e outras informações 

relevantes.  

A seguir, são apresentadas as atividades pedagógicas realizadas no ano 

de 2013: 

 

1. Escuta às demandas pedagógicas dos estudantes – Ao entrar na UFOP, 

o estudante tem disponível no sistema acadêmico, um campo para 

preenchimento de sua demanda especial. A partir da autodeclaração, o NEI 

entra em contato com o estudante e realiza as primeiras reuniões a respeito 

das necessidades do estudante. A partir dos contatos iniciais, é criado o Plano 

de Desenvolvimento Inclusivo (PDI), no qual estarão presentes as 

especificidades do estudante e quais as barreiras enfrentadas para a 

permanência e participação ativa na Universidade. Esses obstáculos são 

estudados, questionados e, também, passam por processo proposição de 

alternativas. A construção de estratégias de superação das barreiras, bem 

como as avaliações das ações de acessibilidade implantadas são realizadas 

pela equipe do NEI, colegiado do curso e, também, por outros setores 

envolvidos direta ou indiretamente com o estudante com deficiência.  

No anexo V, encontram-se registros de recebimento de mensagens 

automáticas sobre a autodeclaração, o contato inicial pelo NEI, assim como o 

local onde os estudantes se manifestam pelo sistema de controle acadêmico. 

 

2. Reuniões pedagógicas – No ano de 2013, foram realizadas reuniões 

pedagógicas entre NEI, docentes, colegiados de cursos a fim de orientar, 

planejar e criar ações de acessibilidade conforme a demanda dos estudantes 

com deficiência. Os estudantes que mais demandaram realização de reuniões 

foram os que têm deficiência visual e deficiência auditiva, sobretudo, 

estudantes com surdez.  
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No PDI que se encontra no anexo VI, avalia-se a pertinência e importância dos 

sucessivos encontros realizados entre NEI, docentes e colegiados, uma vez 

que as barreiras necessitam ser constantemente quebradas. O anexo VII traz 

fotos, diálogos entre NEI, estudantes, docentes e colegiados, com a finalidade 

de congregar esforços para a inclusão e acessibilidade dos estudantes. 

 

3. Encontros pedagógicos – São momentos realizados com docentes dos 

diversos cursos com a finalidade de construir estratégias metodológicas tanto 

para o ensino quanto para a avaliação deste estudante, considerando a 

subjetividade e as necessidades individuais. Assim, tais momentos de reflexão 

e discussão permite o repensar das práticas e do saber docente quando se 

depara com a diversidade humana, especialmente, com os estudantes com 

deficiência. 

Esses encontros motivaram momentos de questionamento das práticas, 

reflexões sobre metodologias e ações didáticas, bem como a busca por 

alternativas que superem os desafios encontrados na docência. Deste modo, 

pode-se contribuir com a aprendizagem dos estudantes com deficiência ou 

necessidades educacionais especiais e, também, com a superação de 

preconceitos que obstaculizam o ingresso, a permanência e a participação dos 

acadêmicos na UFOP. (Anexo VIII) 

 

4. Reuniões entre os servidores do NEI – Em 2013, as reuniões semanais 

com a equipe do NEI ocorreram nas quintas-feiras contando com a presença 

de todos servidores. Conforme a demanda das atividades, essas reuniões 

contaram contou com a participação de monitores, embora houvesse 

momentos especiais para orientação desses estudantes, conforme a 

especificidade do trabalho por eles realizado. 

As reuniões realizadas com a equipe dos servidores do NEI avaliaram o 

trabalho realizado, propuseram novas ações pedagógicas e projetos 
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institucionais, e articularam e desenvolveram ações de acessibilidade e 

inclusão para as pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades e superdotação. 

 

5. Produção e adaptação de materiais pedagógicos acessíveis – Contanto 

com equipamentos específicos para a produção de materiais acessíveis, assim 

como uma equipe responsável por este trabalho, O NEI atendeu as demandas 

dos estudantes com deficiência na UFOP. A partir das necessidades dos 

estudantes, foram pensados e produzidos materiais distintos, sobretudo, em 

Braille, áudio, áudio-descrição, táteis e em Libras. No anexo IX há o registro 

das produções realizadas, assim como dos momentos em que esses trabalhos 

foram produzidos. 

 

6. Elaboração do concurso para Pedagogo/a – Com o aumento de números 

de estudantes com deficiência matriculados na UFOP, o trabalho do NEI 

também cresceu. Por isso, os membros do NEI solicitaram aos setores 

responsáveis, a contratação de um técnico administrativo com formação 

específica em pedagogia para contribuir com o processo de inclusão dos 

estudantes.  

Assim, em 2013 os membros do NEI, contribuíram com o concurso organizado 

pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Área de Desenvolvimento de 

Pessoal, por meio de participação na elaboração do edital e na elaboração da 

prova. Este concurso ocorreu em 2014 e a nomeação do servidor ocorreu no 

mesmo ano. No anexo X, há imagens de trechos específicos do edital para o 

cargo de pedagogo. O edital do concurso completo pode ser encontrado no site 

http://www.concurso.ufop.br/ 

 

 

ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL 
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A inclusão dos estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades e 

superdotação na educação básica e no ensino superior pressupõe a fruição 

plena dos conteúdos escolares/acadêmicos e dos bens culturais presentes no 

meio vivenciado pelos sujeitos. Diante disso, a UFOP entende que a inclusão e 

acessibilidade de tais estudantes devem ser efetivadas para além do ingresso 

nos cursos, isto é, é preciso romper as barreiras que dificultam ou impedem a 

comunicação e a plena participação acadêmica durante a permanência do 

estudante nos espaços universitários, por meio de estratégias que possibilitem 

a comunicação interpessoal.  

Assim, seguem as ações realizadas no ano 2013 com a propósito de 

proporcionar acessibilidade comunicacional aos estudantes com deficiência: 

 

1. Atualização no site do NEI – O site criado em 2008 passou por constante 

atualização em 2013. Notícias a respeito das ações de acessibilidade e 

inclusão promovidas no campus da UFOP e divulgação de eventos a respeito 

destas temáticas foram constantes. Ao mesmo tempo, o site se constituiu um 

canal de comunicação entre NEI/UFOP e a comunidade externa. O anexo XI 

traz a imagem do site do NEI. 

 

2. Divulgação de informações – Divulgação de informações do trabalho de 

acessibilidade na UFOP por meio de folders, sites, programas de rádio, 

gravados e ao vivo (rádio UFOP Educativo) e TV (TV UFOP e TV Top Cultura). 

No anexo XII encontram-se alguma das iniciativas do Núcleo. 

 

3. Adaptação e conversão de materiais didáticos em Braille – Com a 

chegada à UFOP de estudantes com deficiência visual, especificamente 

cegueira, o NEI solicita os textos, livros e apresentações em PowerPoint 

utilizados durante as aulas. Essa demanda exige planejamento e conhecimento 
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específico dos docentes e do NEI, pois o material adaptado deve ser entregue 

conforme orientação do docente e as regras/normativas exigidas para a 

produção de material em Braille. Tal ação é realizada em seis etapas: 

escaneamento; limpeza/ organização (notas de rodapé e notas de fim são 

inseridas no corpo do texto); descrição das imagens/gráficos/tabelas/fórmulas; 

transcrição para o Braille; revisão; impressão e encadernação. (Anexo XIII). 

 

4. Conversão de textos em áudio: Após as etapas de adaptação de materiais 

acima citadas, os textos são encaminhados aos estudantes em formato de 

arquivo de texto (.doc) e, também, em arquivo de áudio (mp3). Assim, os 

estudantes podem estudar utilizando de leitores de telas (sintetizadores de 

vozes como DosVox, Virtual Vision, Jaws, NVDA) ou programas de leitura de 

áudio como Text Aloud, DSpeech, ou programas comumente encontrados nos 

computadores, como por exemplo, Windows Media Play. A disponibilização 

desses materiais é de acordo com a demanda o estudante, visto que pode 

ocorrer preferência na utilização de determinados software ou materiais. 

 

5. Construção de mapas táteis para estudantes cegos e com baixa visão – 

Em curso como o de Geografia, a solicitação de materiais táteis é constante, 

haja vista a especificidade da área e a necessidade de adaptação de mapas 

trabalhados constantemente nas disciplinas. Com a presença de um estudante 

cego no curso de Geografia, houve aumento significativo na produção de 

materiais táteis, sobretudo de mapas e objetos facilitadores na noção espaço-

temporal, como por exemplo, rosa-dos-ventos.  

O objetivo deste trabalho é possibilitar ao estudante com deficiência visual o 

acesso aos conteúdos, à construção do conhecimento e o desenvolvimento de 

habilidades específicas da área de estudo. Os mapas táteis são compostos de 

figura/mapa tátil com legenda e descrição em Braille conforme anexo XIV. 
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Elaboração de concurso para Tradutores e Interpretes de Linguagem de 

Sinais. 

Com o aumento da entrada de estudantes com deficiência auditiva na UFOP, 

um concurso de Tradutor e Interpretes de Língua de Sinais Brasileira foi 

realizado na instituição, com 6 vagas a serem preenchidas. A participação dos 

membros do NEI se deu na orientação e elaboração da prova, sendo a banca 

composta por especialistas em Libras. No anexo XV há imagens específicas do 

edital referente ao cargo de tradutor e interprete de Linguagem de Sinais, nível 

D. O edital completo pode ser acessado pelo endereço 

http://www.concurso.ufop.br/ 

 

 

Contratação de interpretes para professores e estudantes surdos. 

Devido ao aumento da presença de estudante com deficiência auditiva, houve 

a necessidade de realizar contratação temporária de quatro interpretes de 

Libras. No mesmo momento, o concurso para carga efetivo estava sendo 

organizado. Os interpretes aturam no curso de Física e nas licenciaturas que 

exigiram a presença da professora Surda, uma vez que ela ministrava aulas de 

Libras.  

 

Acessibilidade em concursos promovidos pela UFOP 

Para realização de concursos e processos seletivos de servidores, é 

necessário observar alguns elementos relacionados a acessibilidade, seja 

física ou instrumental. Com a apresentação da demanda pelo candidato, o 

Núcleo de Educação Inclusiva auxilia na promoção da acessibilidade por meio 

de provas ampliadas e em Braille, orientação para adaptação provas para 

leitores digitais.  
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Acessibilidade aos conteúdos de aulas e eventos – Os eventos realizados 

pela UFOP contam com o trabalho de acessibilidade comunicacional 

desenvolvido pelo NEI. Com isso, as exposições, cursos, palestras e ações de 

outra natureza, requerem a presença tanto de interpretes e tradutores de 

Língua de Sinais (TILS), assim como adaptação de informativos, folders, 

certificado, legendas para Braille e imagens áudio-descritas.  

 

ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL  

 

Umas das ferramentas para a acessibilidade e a inclusão de estudantes 

com deficiência são as novas tecnologias assistivas , uma vez que auxiliam na 

quebra das barreiras de ordem instrumental. Tanto na vida acadêmica quanto 

na vida profissional, encontram-se recursos tecnológicos capazes de superar 

as limitações advindas das deficiências. 

Diante disso, a UFOP disponibiliza uma gama de recursos assistivos que 

auxiliam diretamente na superação dessas barreiras, contribuindo para a plena 

participação do estudante com deficiência na sua rotina acadêmica.  

Abaixo, são listadas ações devolvidas a fim de contribuir para a quebra 

de obstáculo enfrentados pelos estudantes com deficiência.  

 

 

1. Aquisição de tecnologias assistivas e outros recursos 

 

Visando a acessibilidade dos estudantes com deficiência, a UFOP adquiriu, 

com o recurso do Incluir/2013 e com outros recursos da planilha orçamentária, 

os recursos abaixo:  

MATERIAL ADQUIRIDO QUANT. 

 

Globo de aumento 4 de aumento x 95 milímetros de 1 
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tamanho 

Telescópio Manual 1 

Estação de trabalho avançada com monitor 4 

Notebook configuração padrão 4 

Vídeo ampliador Padrão 1 

Camiseta NEI 100 

 

No anexo XVI, pode-se verificar as propostas para aquisição de materiais e 

as notas fiscais de compra das tecnologias assistivas e demais recursos 

adquiridos no ano de 2013. 

 

2. Empréstimo de tecnologias assistivas aos estudantes com deficiência – 

A UFOP conta com um acervo significativo de tecnologias assistivas, 

disponíveis nas salas de acessibilidade e emprestadas aos estudantes com 

deficiência até o final do curso. Essas tecnologias são adquiridas com o 

recurso Incluir conforme as demandas dos estudantes e do trabalho 

institucionais. O anexo XVII refere-se a termos de compromisso assinados 

pelos estudantes que emprestam as tecnologias assistivas do NEI. 

 

3. Recursos em processo de compra – Com o recurso do Incluir/2013, foram 

solicitadas as seguintes tecnologias assistivas e equipamentos:  

 

MATERIAL EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO QUANT. RECURSOS 

Máquina de escrever em Braille mecânica  5 INCLUIR  

Globo de aumento 4 de aumento x 95 milímetros de 

tamanho 3 INCLUIR  

Telescópio Manual 2 INCLUIR  

Vídeo Ampliador Portátil 3 INCLUIR  

Impressora 3D 1 INCLUIR  
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Impressora Braille e Tinta  1 INCLUIR  

Máquina de escrever Braille elétrica 5 INCLUIR  

Leitor de livros digitais falados 5 INCLUIR 

Fone de ouvido  5 INCLUIR 

Vídeo ampliador portátil 3 INCLUIR  

Leitor autônomo e instantâneo 2 INCLUIR 

Mesa tátil falante 2 INCLUIR 

Linha braille.  1 INCLUIR 

Licença de leitores de tela Jaws 1 INCLUIR 

Software Magic Pro Ampliador 3 INCLUIR 

Dispositivo Externo para software 8 INCLUIR 

 

ACESSIBILIDADE NA FORMAÇÃO 

 

Uma das frentes de atuação dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão, 

conforme orientações dos documentos orientadores do Programa Incluir, é a 

promoção de ações de formação para a inclusão. Nesse sentido, inciativas que 

mobilizem tanto a comunidade interna quanto externa a UFOP são realizadas, 

a fim de sensibilizar, conscientizar e formar pessoas para o trato com a 

diversidade humana.  

Reconhece-se que esta é uma caminhada longa, com grandes desafios. 

No entanto, as ações formativas com docentes, técnicos-administrativos e 

discentes atingem os objetivos propostos e alcançam os resultados esperados, 

visto que um novo olhar sobre a deficiência e as necessidades educacionais 

como um todo são construídos em cada iniciativa. 

Sempre que uma demanda surge, a comunidade acadêmica busca o 

NEI para auxílio, a fim de que as práticas de inclusão e acessibilidade sejam 

incorporadas no cotidiano institucional. O desafio dessa mobilização está na 

compreensão dos sujeitos como organizadores de ações que de fato incluam a 
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diversidade humana. Além disso, faz-se necessário a compreensão de que 

docentes e técnicos aprendem constantemente na ação de ensinar e atender 

os estudantes público alvo da educação especial.  

Nessa perspectiva de atuação, no ano de 2013, a UFOP proporcionou 

aos docentes, aos discentes e aos técnicos administrativos, as seguintes 

atividades de formação e reflexão na/da inclusão educacional de estudantes 

com deficiência, TGD e altas habilidades e superdotação. 

 

1. IV Encontro do Núcleo de Educação Inclusiva e IX SIMPOED – 

 

Em 2013, o promoveu o IV Encontro do Núcleo de Educação Inclusiva 

juntamente com o IX Simpósio de Formação e Profissão Docente. Esse evento 

articulou ensino, pesquisa e extensão, reunindo profissionais da educação 

básica, ensino superior e sociedade civil. Deste modo, objetivou socializar e 

discutir trabalhos produzidos no campo educacional, com especial destaque 

para as temáticas de formação de professores, profissionalização e trabalho 

docente. O Simpósio e o Encontro foram compostos de conferências, mesas-

redondas, oficinas, apresentação de trabalhos científicos (comunicação e 

pôster) e atividades culturais com artistas locais. 

O NEI promoveu a roda de conversa sobre inclusão com os estudantes da 

UFOP com necessidades educacionais especiais, seus familiares e demais 

interessados pelo tema. Propôs-se, assim, debater e refletir sobre o acesso e 

permanência dos estudantes com necessidades educacionais especiais no 

ensino superior e, avaliar os impactos que uma política de acessibilidade e 

inclusão desempenha na comunidade acadêmica. Esta roda ocorreu no dia 27 

de maio e contou com a coordenação de membros do Nei. 

No mesmo dia, ocorreu a oficia intitulada "Acessibilidade em museus: trabalhos 

com acervos de geociências" foi apresentada pelos professores colaboradores 
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do NEI Gilson Nunes (DEMUL/MCT/UFOP) e Maria Paula Delicio 

(DEGEO/MCT/UFOP).  

Trabalhos científicos foram apresentados pelos membros e monitores do NEI, 

são eles: Acessibilidade em museus: primeiros resultados no curso de 

museologia da UFOP – Gilson Antônio Nunes, Marcilene Magalhães da Silva; 

Acessibilidade em museus: a pessoa com deficiência visual- Rochane 

Emanuelle Alves, João Carlos de Oliveira Tobias, Felipe Numeriano da Silva; 

Preparação de materiais em braille pelo núcleo de educação inclusiva de uma 

instituição de ensino superior – Emília Maria França Lima, Nathália de Fátima 

Moreira. 

No dia 28 de maio, a mesa Educação inclusiva: da Educação Básica ao Ensino 

Superior foi organizada pelo NEI e contou do com a participação de seus 

membros, além de professores da área, como Ricardo A. G. Teixeira (UFG) e 

Vera Lúcia Vieira (PBH).  

Neste mesmo dia, a oficina “O que é deficiência?” foi realizada. A proposta foi e 

promover um espaço para a exposição de conceitos fundamentais para a 

compreensão das deficiências, os recursos tecnológicos disponíveis para a 

superação de diversas barreiras e debater e tirar dúvidas sobre a temática. 

No anexo XVIII encontram-se fotografias da roda de conversa e imagens de 

certificados do evento. 

 

2. Andamento na Proposta de curso para capacitação de servidores via 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Área de Desenvolvimento de 

Pessoal – Em 2013, a proposta de qualificação em nível de pós-graduação 

lato-sensu intitulada “Práticas Educativas: ênfase em Inclusão de Pessoas com 

Deficiência” passou por novas adaptações a fim de observar as especificidades 

do trabalho técnico na UFOP.  

No entanto, devido a dificuldades organizacionais, esta proposta não deu 

continuidade. Pretende-se que nos próximos anos essa iniciativa seja 
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retomada. No anexo XIX encontram-se os documentos de abertura do curso de 

especialização para servidores da UFOP 

 

 

Projeto Pró-Ativa: Modelo de qualidade Web para o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Plataforma Moodle) utilizado na Universidade Federal de 

Ouro Preto.  

 

Em 2012 matriculou-se no curso de Geografia a distância um estudante cego. 

Este estudante enfrentou barreiras de acesso aos conteúdos disponibilizados 

na plataforma Moodle. Assim, o projeto Pró-ativa em questão, objetivou 

desenvolver um modelo de qualidade para a plataforma Moodle nos cursos da 

Universidade Federal de Ouro Preto, com ênfase na Usabilidade e 

Acessibilidade da plataforma, rompendo com as barreiras de acesso e 

contribuindo para o processo de inclusão dos estudantes com deficiência, 

sobretudo, os estudantes com deficiência visual.  

A equipe participante deste projeto reservou um período para a aprendizagem 

de conceitos relacionados à acessibilidade virtual/web e em seguida, 

identificam os erros e desvios presentes na plataforma. A partir desta 

identificação, um documento modelo para a construção de plataforma acessível 

foi construído, para que ao final, pudesse ser disponibilizado à equipe 

responsável pela plataforma na UFOP.  

Essa disponibilização foi acompanhada por um período de 

treinamento/formação com professores e técnicos, voltando-se para a 

importância de incluir usuários com deficiência no ambiente de educação a 

distância e também, sobre como manter e contribuir para uma plataforma 

virtual acessível.  

A proposta do projeto pode ser visualizada no anexo XX. 
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Colaboração na disciplina “Acessibilidade em Museus” 

 

Esta disciplina foi ministrada pelo prof. Msc. Gilson Antônio Nunes e pela 

pedagoga Marcilene Magalhães da Silva (NEI) para os estudantes do curso de 

museologias e demais alunos interessados na temática. O objetivo foi de 

discutir a acessibilidade desde os aspectos físicos das edificações dos Museus, 

aos sistemas de comunicação e informações. Na perspectiva de inclusão 

social, debater os pressupostos do movimento do projeto livre de barreiras que 

aponta para um sistema a partir do conceito de “desenho para todos”, ao 

projetar ambientes e espaços que sejam usufruídos por todos e não só os 

deficientes, evitando assim criar a separação dos públicos. O Museu de ciência 

e Técnica da UFOP foi utilizado como referência para os estudantes e, a partir 

do contato direto com as edificações do Museu, foi solicitado como avaliação 

final, um projeto de intervenção para a promoção de acessibilidade naquele 

espaço. (AnexoXXI) 

 

Participação na disciplina “Processos Educacionais de Inclusão e 

Exclusão” 

 

Esta disciplina desenvolvida no curso de Pedagogia a Distância contou com a 

participação de membros do NEI. O objeto de estudo foi a análise do 

desenvolvimento histórico e do contexto da Educação Especial no Brasil, 

Educação Especial e necessidades especiais. Durante as aulas, os membros 

do NEI, buscaram contribuir para relação dos aspectos teóricos sobre as 

necessidades educacionais especiais e das práticas educacionais escolares. 

Além disso, auxiliaram na promoção de análises sobre as adaptações 

curriculares necessárias ao bom atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais.  
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II Encontro Sobre Atenção Básica às Populações com Necessidades 

Educacionais Especiais e I Seminário Museus e a Sociedade Inclusiva 

 

Para debater a atenção básica às populações com necessidades educacionais 

especiais, os museus e a sociedade inclusiva, o Núcleo de Educação Inclusiva 

da Pró-Reitoria de Graduação, o Departamento de Museologia e o Centro 

Desportivo da universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) realizam encontro 

com especialistas no dia 11 de abril de 2013 no Auditório do Bloco de Sala de 

Aulas no Campus do Morro do Cruzeiro. 

Integraram a programação do encontro e do seminário as palestras 

“Acessibilidade em Museus para Pessoas com Deficiência”, ministrada pela 

professora Viviane Panelli Sarraf, e “A Educação Física como contribuição às 

populações com necessidades educacionais especiais”, com os também 

professores José Porfírio de Araújo Filho e Ana Paula Barbosa. O evento ainda 

contou com o debate “Ações de Acessibilidade na UFOP” e a oficina “Iniciação 

a Libras”. (Anexo XXII) 

 

3. Palestras sobre inclusão e acessibilidade – Ao longo de 2013, foram 

realizadas diversas participações em eventos acadêmicos da UFOP e de 

outras instituições públicas de ensino. Nestes eventos, o NEI foi convidado 

para debater a temática da inclusão na educação, assim como divulgar o 

trabalho realizado na UFOP. No anexo XXIII encontra-se um dos convites 

realizados  

 

5. Atividade de formação para a educação inclusiva no Encontro de 

Saberes – O Encontro de Saberes, ocorrido entre os dias 6 e 8 de novembro 

de 2013, visou ampliar o diálogo entre a UFOP e a comunidade, por meio da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Estes três eixos norteadores do 
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ensino superior, foram representados por iniciativas como: o XXI Seminário de 

Iniciação Científica, o XIV Seminário de Extensão, a VI Mostra Pró-Ativa. 

O Núcleo de Educação inclusiva atuou neste evento com um stand interativo 

com exposição de equipamentos, de trabalhos adaptados e das ações 

realizadas pelo NEI, possibilitando a interação do público com as tecnologias 

assistivas. A proposta também foi dar visibilidade ao NEI, informar e tirar 

dúvidas de docentes e estudantes acerca da acessibilidade e inclusão na 

Instituição. 

 

6. Mostra de profissões e a divulgação de informações sobre 

acessibilidade na UFOP – Esta Mostra é organizada pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e tem por 

objetivo ampliar as possibilidades de contato dos estudantes que pretendem 

ingressar na Universidade. 

Todos os semestres estudantes da educação básica das cidades da região dos 

Inconfidentes deslocam-se para a UFOP com objetivo de conhecer os cursos 

oferecidos e as oportunidades de envolvimento em pesquisas científicas. A 

participação do NEI nesse momento se faz importante, pois informa aos futuros 

acadêmicos que a UFOP oferece ações específicas de acessibilidade aos 

estudantes com deficiência, TGD e altar habilidades e superdotação. No stand 

interativo, são expostas as tecnologias assistivas, o trabalho desenvolvido pelo 

Núcleo e as oportunidades de atuação e participação em projetos vinculados à 

inclusão e a acessibilidade na UFOP. Anexo XXIV) 

 

7. Festival de Inverno e Fórum das Letras: O Festival de Inverno de Ouro 

Preto e Mariana e Fórum das Artes 2013 promoveram diversas atrações 

culturais nas cidades de Ouro Preto e Mariana. Shows, exposições, oficinas, 

peças de teatro e de dança, mostras de cinema e atividades para as crianças 

integram a programação do evento. O Nei foi parceiro deste evento ao 
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participar de oficinas, trabalho de tradução e interpretação em Libras e 

adaptação de materiais. (Anexo XXV) 

 

8. Campo de estágio – A partir do ano de 2011, o NEI abriu a possibilidade de 

estudantes de diferentes cursos realizarem seus estágios curriculares em seu 

laboratório, pois entende que proporcionar aos seus estudantes formação na 

educação inclusiva, vai além dos conhecimentos teóricos apreendidos em sala 

de aula. No ano de 2013, uma estudante do curso de Pedagogia realizou 

estágio no NEI. (Anexo XXVI) 

 

9. Visita técnica orientada ao NEI – Docentes e estudantes dos cursos de 

graduação e pós-graduação da UFOP agendaram visitas técnicas aos 

laboratórios do NEI. A finalidade das visitas é proporcionar novas experiências 

e conhecimentos acerca das tecnologias assistivas, das ações pedagógicas e 

do trabalho de tradução e interpretação em LIBRAS realizadas para a 

acessibilidade e inclusão dos estudantes que deficiência. No ano de 2013, 

docentes e estudantes dos cursos de Pedagogia e Educação Física e do 

mestrado em Ciências Farmacêuticas estiveram no NEI com esse intuito. O 

Núcleo se organiza para receber os estudantes de acordo com os objetivos 

apresentados pelo grupo, uma vez que podem possuir finalidades e interesses 

diversos. No anexo XXVII  está disponível o formulário de solicitação de visitas 

e fotografias desses momentos.  

 

Acessibilidade Programática 

 

No ano de 2013, as ações programáticas envolvendo planos 

institucionais, resoluções, diretrizes e documentos orientadores contaram com 

pouca participação da comunidade acadêmica nas questões de acessibilidade 

e inclusão.  
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No que tange as normativas da instituição, o NEI sempre é chamado ou 

se coloca à disposição, para auxiliar na construção de documentos 

orientadores ou na exposição e explicação das ideias contidas nas legislações 

brasileiras vigentes.  

Neste ano, devido aos concursos existentes com vagas específicas aos 

candidatos com deficiência, o NEI auxiliou nas dúvidas que surgiam a respeito 

dos processos seletivos, assim como na adaptação das provas destinadas aos 

candidatos com deficiência.  

Para os próximos anos, a UFOP, sobretudo, o NEI, tem como objetivo 

buscar maior envolvimento da comunidade. A responsabilidade na construção 

de uma UFOP mais acessível e inclusiva é de todos os sujeitos envolvidos. 

Assim, o objetivo é fortalecer ações construtoras de culturas, políticas e 

práticas mais inclusivas, que respeitem e valorizem a diversidade humana.  

 

Acessibilidade arquitetônica 

 

Conforme as orientações do Ministério da Educação, por meio do 

Documento Orientador do Programa Incluir, as Instituições de Ensino Superior 

(IES) devem criar condições efetivas de participação da comunidade 

universitária em todos os ambientes da instituição, por meio de uma política de 

acessibilidade voltada à inclusão das pessoas com deficiência. Essa política, 

envolve tanto o âmbito pedagógico quanto as questões físicas que influenciam 

diretamente o fazer acadêmico.  

Diante disso, os Núcleos de Acessibilidade e Inclusão das Instituições 

Federais de Ensino são responsáveis por propor e articular com os distintos 

setores das instituições ações que promovam acessibilidade. No que se refere 

a acessibilidade arquitetônica, é fundamental que essa articulação ocorra com 

as prefeituras dos campi, com as Pró-Reitorias de Planejamento e demais 

setores que necessitam de adaptação física.  
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Deste modo, o Núcleo de Educação Inclusiva realiza trabalhos tanto 

proposição de mudanças arquitetônica, como também de orientação para que 

os espaços universitários sejam acessíveis. A parceria com setores como a 

prefeitura do campus por meio de arquitetos e engenheiros se faz constante, 

visto que toda e qualquer obra deve seguir as normas, regulamentos e 

legislações de acessibilidade desenvolvidas por órgãos específicos. 

Abaixo, encontram-se ações realizadas pelo NEI e as obras promovidas 

pela Prefeitura do Campus para a promoção da acessibilidade arquitetônica na 

UFOP no ano de 2013.  

 

1. Projeto Check List: Campis – Em 2012, A Universidade Federal de Ouro 

Preto se mobilizou para o cumprimento de uma ação judicial referente à 

acessibilidade física dos campis. Instaurou-se uma comissão para avaliar as 

condições de acessibilidade arquitetônica do campus Morro do Cruzeiro, a qual 

contou com a presença de estudantes de diferentes cursos e servidores do 

Pró-Reitora de Graduação, Pró-Reitoria de Planejamento e Prefeitura do 

Campus, Núcleo de Educação Inclusiva e Centro Desportivo da UFOP. 

Em 2013, os dados obtidos pelo Check-list foram utilizados pela prefeitura do 

campus para propor iniciativas que ampliassem a acessibilidade arquitetônica 

nos diversos espaços acadêmicos do campus. No ano XXVIII encontram-se o 

formulário de preenchimento do Check-list. 

 

2. Adaptação às normas de acessibilidade para os Campi da Universidade 

Federal de Ouro Preto 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto, ao longo dos últimos anos, em 

suas obras de ampliações, reformas, mobiliários, informação e sinalização vêm 

atendendo às recomendações, parâmetros e critérios estabelecidos nas 

normas e leis referentes à acessibilidade.  
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Nas últimas décadas foram elaboradas normas e regulamentadas 

legislações, como a ABNT - NBR9050 e o Decreto Lei Federal 5.296/2004. 

Estas têm o objetivo de promover a acessibilidade universal, estabelecendo 

critérios e parâmetros a serem observados quando da elaboração de projeto, 

construção e adaptações do ambiente, edificações, mobiliário e equipamentos 

urbanos. Este relatório irá contemplar as ações realizadas nos Campi da 

Universidade Federal de Ouro Preto para a acessibilidade a partir de 2012. 

Atendendo à essas determinações, os  projetos arquitetônicos 

executivos das novas edificações foram projetados e executados para atender 

a acessiblidade tanto no seu interior quanto no seu entorno imediato. No 

entanto, a infraestrutura urbana dos Campi, ao longo dos anos, sofreu apenas 

reparos pontuais e a acessibilidade urbana está comprometida.  

Diversos Departamentos Acadêmicos estão instalados em prédios 

antigos, que foram adaptados, pontualmente adaptados ou que ainda 

necessitam de adaptações para se tornarem acessíveis de forma geral.  

Além de tudo isso, possuímos prédios em conjuntos de edifícios 

inseridos no perímetro protegido pelo IPHAN, através de Tombamento Federal 

que necessitam de adaptações para se tornarem acessíveis. Com isso projetos 

arquitetônicos foram planejados para tornar todos os Campi da UFOP 

acessíveis. No anexo XXVIII encontram-se imagens das adaptações realizadas 

no ano de 2013. 

 

Projetos Urbanísticos para Acessibilidade dos Campi da UFOP  

 

 Para o espaço urbano dos Campi da UFOP foram desenvolvidos 

projetos executivos com propostas de intervensões para tornar-los acessíveis à 

todos. Este projeto de Acessibilidade Geral dos Campi foi desenvolvido em 

2011, o Termo de Cooperação número 740 foi firmado entre a Universidade e o 

MEC e ainda aguarda a verba para sua execução tanto no Campus Morro do 
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Cruzeiro com sede em Ouro Preto quanto no Campus do Instituto de Ciências 

Exatas Aplicadas (ICEA) com sede em João Monlevade. 

As intervenções no Intituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) no 

Campus da UFOP com de Mariana, que também é objeto do citado documento, 

já foram executadas, finalizada em 2014 com recursos do orçamento da UFOP. 

Para o Intituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no Campus da 

UFOP em Mariana, bem como para o Instituto de Filosofia Artes e Cultura, 

localizado no centro Histórico de Ouro Preto, foram desenvolvidos projetos 

específicos pois são prédios com interesse histórico, em áreas de Tombamento 

Federal, construídos em períodos e sistemas construtivos diferentes dos 

demais. Por se tratar de bem de interesse de preservação, toda a intervenção 

foi baseada na mínima interferência, de forma a manter as características 

relevantes das edificações. A proposta tem como objetivo atender as questões 

de acessibilidade, além de valorizar e permitir a conservação e manutenção 

dos elementos importantes das edificações.  

Apesar de o projeto ter sido desenvolvido no ano de 2012 vale ressaltar 

que por se tratar de prédio histórico em área tombada, é necessário atender 

“aos critérios específicos a serem aprovados pelos órgãos do patrimônio 

histórico e cultural competente”, como bem se refere à norma NBR 9050, na 

página 79, no ítem 8.1 - Bens Tombados. Porém, algumas intervenções que o 

Ministério Público acredita ser necessárias para acessibilidade não são 

aprovadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

por ir contra aos critérios de intervenção em patrimônio público. Havendo essa 

divergência, o projeto, está em fase de negociação entre estes órgãos 

reguladores para que se chegue ao consenso.  

Parte da proposta de intervensão prevista para o Campus Morro do 

Cruzeiro foi contemplada ao se construir o prédio do Departamento de 

Mineração (DEMIN). As intervensões na rua 6, a direita de quem entra pela 

portaria principal do  Campus Morro do Cruzeiro. 
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Foi previsto a construção de faixa de pedestre elevada, pavimentação 

podotátil, reforma com ampliação do estacionamento incluindo vagas 

acessíveis. Esta obra foi finalizada em 2015. 

Além das obras já executadas foram projetadas novas edificações 

atendendo a norma de acessibilidade ou reforma das construções existentes 

que serão adequadas conforme a NBR9050 para se tornarem acessíveis. 

São projetos executivos que aguardam recursos pra serem executados, 

como: 

- Reforma e ampliação dos pontos de ônibus do Campus Morro do 

Cruzeiro; 

- Edifício para o curso de Engenharia Mecânica; 

- Edifício para o curso de Engenharia Mineração – Centro Mínero 

Metalúrgico; 

- Reforma do Bloco I e Bloco II do ICEB - Campus Morro do Cruzeiro; 

- Reforma do Centro de Convergência - Campus Morro do Cruzeiro; 

- Projeto para instalar piso tátil para o prédio do CEAD – Centro de 

Educação a Distância - Campus Morro do Cruzeiro 

- Moradia Estudantil de João Monlevade - ICEA. 

- Reforma do Bloco A e reforma do Bloco B - ICEA. 

 

  

 

Marcone Jamilson Freitas Souza 

Reitor da UFOP 

 

Adriene Santanna 

Pedagoga do Núcleo de Educação Inclusiva 
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Anexos: 

 

Anexos: 
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Anexo I – Resolução CUNI 790
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Anexo II – Imagens da sede do NEI e dos projetos arquitetônicos das 

salas de acessibilidade  

 

Sede do NEI: 
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Sala de Acessibilidade no Instituto de Ciência Sociais e Aplicadas- Mariana 
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Anexo III – Gráficos de estudantes com deficiência na UFOP. Somente no 

ano de 2013, 17 novos estudantes se declararam com deficiência.  
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Anexo IV – Estudantes matriculados na graduação em 2013 com 

especificação de curso e deficiência.  

 

Matricula 
Situação 
acadêmica Curso Deficiência 

08.2.5025 Matriculado FILOSOFIA  Baixa visão 

09.1.3316 Matriculado JORNALISMO  Física 

12.1.6372 Matriculado TURISMO  Cegueira 

13.2.6428 Matriculado DIREITO  Intelectual 

12.1.4160 Matriculado QUIMICA INDUSTRIAL  Física 

13.1.3763 Matriculado HISTORIA  Intelectual 

12.1.3665 Matriculado HISTORIA  Baixa visão 

13.2.0958 
Matriculado ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMACAO  Intelectual 

13.1.7711 Matriculado GEOGRAFIA  Auditiva 

0
2
4
6
8
10
12
14

Número de estudantes matriculados 
por tipos de deficiências em 2013
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13.1.9969 Matriculado ADMINISTRACAO PUBLICA  Baixa visão 

09.2.9364 Matriculado PEDAGOGIA  Baixa visão 

13.1.4368 Matriculado QUIMICA INDUSTRIAL  Física 

09.1.4059 Matriculado ENGENHARIA DE PRODUCAO  Cegueira 

11.2.3151 Matriculado CIENCIAS ECONOMICAS  Física 

13.1.7691 Matriculado GEOGRAFIA  Física 

09.2.9358 Matriculado PEDAGOGIA  Intelectual 

13.2.8632 Matriculado SISTEMAS DE INFORMACAO  Superdotação 

10.2.9689 Matriculado  PEDAGOGIA  Múltipla 

11.2.4190 
Matriculado 

CIENCIAS BIOLOGICAS  
Outras 
Necessidades 

13.1.8228 Matriculado ENGENHARIA DE COMPUTACAO  Superdotação 

08.2.4176 Matriculado ESTATISTICA  Baixa visão 

10.1.7187 
Matriculado CIENCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS  
Outras 
Necessidades 

12.1.5013 Matriculado MUSICA  Baixa visão 

09.1.4248 Matriculado CIENCIA DA COMPUTACAO  Intelectual 

13.2.4996 Matriculado FISICA  Surdez 

13.2.9437 Matriculado HISTORIA  Baixa visão 

09.2.5998 
Matriculado 

FILOSOFIA  
Outras 
Necessidades 

07.1.5050 Matriculado MUSICA  Baixa visão 

08.1.7046 Matriculado NUTRICAO  Intelectual 

13.2.0930 Matriculado ENGENHARIA MECANICA  Intelectual 
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08.1.3053 
Matriculado 

HISTORIA  
Outras 
Necessidades 

12.2.2079 Matriculado FARMACIA  Física 

09.2.4220 
Matriculado 

ESTATISTICA  
Outras 
Necessidades 

12.1.9215 Matriculado GEOGRAFIA  Múltipla 

13.2.2363 Matriculado FARMACIA  Física 

11.1.6327 Matriculado DIREITO  Baixa visão 

13.1.2988 Matriculado MEDICINA  Superdotação 

13.1.3015 Matriculado JORNALISMO  Baixa visão 

13.1.1675 Matriculado ENGENHARIA CIVIL  Intelectual 

12.2.3518 Matriculado SERVICO SOCIAL  Baixa visão 

03.2.1163 Matriculado ENGENHARIA DE MINAS  Intelectual 

09.2.8394 Matriculado PEDAGOGIA  Baixa visão 

 

 

Anexo V – Imagem do controle acadêmico, da mensagem que chega até o 

e-mail e da mensagem enviada aos estudantes. 
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Anexo VI – Plano de Desenvolvimento Inclusivo (PDI)
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Anexo VII – Reuniões pedagógicas  
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Anexo VIII – Encontros pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Produção/adaptação de materiais acessíveis na UFOP 

 

1. Produção de materiais táteis 
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Materiais produzidos pelo NEI: Braille e áudio 
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Anexo X- Edital do concurso para pedagogo/educação especial
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Anexo XI – Site do Núcleo de Educação Inclusiva  
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Anexo XII- Material de divulgação: folders e cartilhas 
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Anexo XIII – Materiais produzidos pelo NEI 

 

1- Livros em Braille 
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Anexo XIV- Mapas táteis produzidos pelo NEI. 
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Anexo XV – Trechos do edital do concurso público referente ao cargo de 

tradutor e interprete de linguagem de sinais 
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Anexo XVI – Notas Fiscais e propostas de aquisição de materiais
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Anexo XVII – Termo de empréstimo de tecnologias assistivas aos 

estudantes e docentes com deficiência no ano de 2013
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Anexo XVIII- IV Encontro do Núcleo de Educação Inclusiva e IX Simpósio 

de Formação e Profissão Docente 
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Anexo XIX – Documentos de abertura do curso de especialização para 

servidores da UFOP
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Anexo XX - Projeto Pró-Ativa: Modelo de qualidade Web para o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem 
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Anexo XXI – Ementa da disciplina Acessibilidade em Museus 
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Anexo XXII – Certificado da oficina “Iniciação a Libras” no II Encontro 

Sobre Atenção Básica às Populações com Necessidades Educacionais 

Especiais e I Seminário Museus e a Sociedade Inclusiva 
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XXIII - Convite para participar do evento “Ações de acessibilidade em 

Ouro Preto”, promovido pelo Instituto Federal de Minas Gerais IFMG  
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Anexo XXIV - Mostra de profissões 
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Anexo XXV- Festival de Inverno e Fórum das Letras 
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Anexo XXVI – Documentos do estágio supervisionado: pedagogia 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

Anexo XXVII – Orientação, formulário de solicitação de visita técnica e 

fotografias 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 
Pró-Reitoria de Graduação 

 

 

 

 

a) Visita técnica pelo docente do Departamento de Educação da UFOP. 
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b) Imagens da visita técnica realizada pelos estudantes do curso de pós-

graduação em ciências farmacêuticas. 
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XXVII – Projeto Check-list nos campis 
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Anexo XXVIII - Imagens das intervenções de acessibilidade nos campi em 

2013 

 

 

 

 

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO – EDIFÍCIO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 

- 2013 

 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO – 

VISTA GERAL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO – 

HALL DE ENTRADA – ELEVADOR 
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E ESCADA 

 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO – 

BANHEIRO ACESSÍVEL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO – 

BANHEIRO ACESSÍVEL 

 

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO – EDIFÍCIO NÚCLEO DE PESQUISA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – NUPEB - 2013 
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NUPEB – VISTA GERAL NUPEB – ESCADA DE ACESSO 

AOS PAVIMENTOS 

 

NUPEB – SANITÁRIO ACESSÍVEL NUPEB – PORTA DE ENTRADA 

DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

 

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO BLOCO GRADUAÇÃO - BLOCO 

ADMINISTRATIVO E PASSARELA DE LIGAÇÃO DA ESCOLA DE 

FARMÁRIA –2013 

 

BLOCO ADMINISTRATIVO– 2013 – 

VISTA GERAL 

BLOCO GRADUAÇÃO E 

PASSARELA DE LIGAÇÃO AO 

BLOCO ADMINISTRATIVO- 2013- 

VISTA GERAL 
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PASSARELA-  PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA VISTA PELO 

PAVIMENTO SUPERIOR – BLOCO 

ADMINSTRATIVO. 

PASSARELA- PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA E ESCADA VISTAS 

DO PAVIMENTO INFERIOR DA 

PASSARELA – BLOCO 

GRADUAÇÃO. 

 

BLOCO ADMINISTRATIVO– HALL DE 

ENTRADA E  RAMPA . 

BLOCO ADMINISTRATIVO– 

PAVIMENTO INFERIOR - RAMPA 
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BLOCO ADMINISTRATIVO– 

SINALIZAÇÃO TÁTIL - PAVIMENTO 

INFERIOR. 

BLOCO ADMINISTRATIVO– 

SINALIZAÇÃO TÁTIL – 

PAVIMENTO INFERIOR. 

 

BLOCO ADMINISTRATIVO– 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VISTA 

DA PASSARELA DE LIGAÇÃO 

ENTRE OS BLOCOS (ACESSO AO 

SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO 

ADMINISTRATIVO). 

BLOCO ADMINISTRATIVO– PISO 

TÁTIL – SEGUNDO PAVIMENTO. 
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BLOCO ADMINISTRATIVO– 

BEBEDOURO E SINALIZAÇÃO TÁTIL 

E ACESSO AO BANHEIRO 

ACESSÍVEL 

BLOCO GRADUAÇÃO DA ESCOLA 

DE FARMÁCIA – CIRCULAÇÃO - 

SINALIZAÇÃO TÁTIL 

 

BLOCO GRADUAÇÃO DA ESCOLA 

DE FARMÁCIA - PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA DE ACESSO AO 

SEGUNDO PAVIMENTO. 

BLOCO GRADUAÇÃO DA ESCOLA 

DE FARMÁCIA - BANHEIRO 

ACESSÍVEL  

 

CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO - EDIFÍCIO PRÁTICAS CIRÚGICAS –2013 
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EDIFÍCIO PRÁTICAS CIRÚGICAS – 

VISTA GERAL 

PRÁTICAS CIRÚGICAS – ACESSO 

AO EDIFÍCIO POR ESCADA 

CONFORME NBR 9050 

 

PRÁTICAS CIRÚGICAS – ENTRADA 

DE SERVIÇO E RAMPA DE ACESSO 

AO EDIFÍCIO 

PRÁTICAS CIRÚGICAS – RAMPA 

DE ACESSO AO EDIFÍCIO 

SEGUNDO A NBR 9050 
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PRÁTICAS CIRÚGICAS – 

CIRCULAÇÃO COM SINALIZAÇÃO 

TÁTIL – ROTA ACESSÍVEL 

PRÁTICAS CIRÚGICAS – ACESSO 

AO BANHEIRO ACESSÍVEL 

 

 

 


