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TÍTULO DA PRÁTICA: A Trajetória da Acessibilidade na Universidade Luterana
do Brasil
1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL
1.1. Histórico da Prática Eficaz – descrever como surgiu o programa/prática e
indicar a data de início das ações.
A Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, hoje, a maior universidade
em número de alunos do Estado do Rio Grande do Sul, pauta a sua atuação em
princípios confessionais e tem como missão “Ser comunidade de aprendizagem
eficaz e inovadora”. Deste modo, é constante a sua preocupação com os seus
públicos estratégicos, buscando contemplar as demandas dos mesmos, nos
mais distintos contextos.
Relativamente à área da acessibilidade, as ações da Ulbra remontam ao
ano de 1995, quando foi criado o Instituto de Pesquisa em Acessibilidade
(IPESA), que possibilitou o ingresso de três alunos surdos nos cursos de
Educação Física, Geografia e Informática, no campus Canoas, através da
atuação de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que
acompanharam os candidatos já no concurso vestibular. É relevante destacar
que tal preocupação antecedeu as exigências legais que, posteriormente,
levariam as IES brasileiras a atender demandas de pessoas com deficiência
e/ou com mobilidade reduzida, incluindo-as em seu contexto acadêmico.
A oferta contínua, a partir de então, de intérpretes de LIBRAS para seus
alunos (Anexo 1), no ambiente de sala de aula, constituiu fato pioneiro no âmbito
acadêmico nacional, e rendeu à Ulbra visibilidade em todo o país.
A estruturação do IPESA sofreu significativa influência do então
denominado Centro Educacional para Deficientes Auditivos (CEDA), escola
localizada em Porto Alegre e especializada na educação de surdos que, em
1996, foi integrada à Rede de Educação Básica vinculada à mantenedora da
Ulbra, passando a chamar-se Colégio ULBRA Especial Concórdia (Anexo 2). A
incorporação desta escola - pioneira no Brasil, dentre as instituições especiais
privadas - na oferta do ensino fundamental e médio, à Rede Ulbra, foi uma
demonstração da sensibilidade de sua mantenedora com a causa das pessoas
surdas ou com deficiência auditiva, assim como da preocupação em inseri-las
adequadamente na sociedade, a fim de que pudessem desempenhar sua plena
cidadania.
Atualmente, toda a Rede de Educação Básica está alinhada com a Ulbra
em atividades relacionadas à acessibilidade, envolvendo representantes da área
de Acessibilidade da Ulbra em suas reuniões de trabalho, assim como tomando
parte de eventos como a Semana Ulbra de Acessibilidade (Anexo 3) e a Semana
Ulbra da Pessoa com Deficiência (Anexo 4).
Diversas foram as atividades desenvolvidas pelo IPESA, a partir de então,
estabelecendo parcerias, incentivando ações de extensão e pesquisa, prestando
suporte ao ensino, às áreas de recursos humanos e engenharia, dentre outras,
estabelecendo uma trajetória que resultou em sua expansão.

Assim, em 2011, dado o processo de reestruturação da Universidade, o
IPESA passou a chamar-se Programa Permanente de Acessibilidade - PPA. No
ano seguinte, o PPA assumiu um caráter amplificado, na medida em que, com a
reconfiguração corporativa, não mais atenderia somente o campus Canoas, mas
passaria a dedicar-se aos demais campi, buscando o alinhamento institucional
necessário para o trato das causas relativas à acessibilidade.
1.2. Objetivos da Prática
Eficaz. Objetivo Geral
Garantir a acessibilidade à comunidade acadêmica da Universidade (alunos,
professores, corpo técnico-administrativo e comunidade em geral), possibilitando
a ela, de forma igualitária, o acesso a todos os espaços e serviços oferecidos
pela Universidade, bem como formar profissionais cidadãos, capazes de
transformar a sociedade a partir dos princípios da acessibilidade.

Objetivos Específicos
• Reforçar a perspectiva da ULBRA de afirmação do seu potencial inclusivo;
• Promover a observância dos direitos e da dignidade humana;
• Sensibilizar a comunidade acadêmica a perceber as diferenças como
elemento constitutivo da individualidade humana;
• Promover o debate acerca das potencialidades e subjetividades das
pessoas e do melhor modo de inserção destas no ambiente laboral;
• Promover a busca das formas mais adequadas, do ponto de vista
pedagógico, para a inserção das pessoas com deficiência nos processos
acadêmicos;
• Promover a presença da temática da acessibilidade nas ações que
articulem e retroalimentem a indissociabilidade entre a extensão, a
pesquisa e o ensino;
• Incentivar o debate, a reflexão, a investigação e a produção científica na
área da acessibilidade, vislumbrando a redução de barreiras e a
superação de obstáculos;
• Garantir a adequação dos ambientes, possibilitando o livre trânsito das
pessoas por todas as áreas da Universidade;
• Estabelecer constante diálogo, debate e interação com a sociedade civil e
os poderes constituídos, com vistas a aprofundar a reflexão acerca dos
temas relativos à acessibilidade e a inserção das pessoas com deficiência
na sociedade;
• Estabelecer parcerias que permitam à Universidade melhor desempenhar
o seu papel na promoção da acessibilidade;
• Socializar e dar visibilidade às ações e conquistas da comunidade
acadêmica, relativamente à acessibilidade, mantendo constante interação
com formadores de opinião;
• Garantir o cumprimento da legislação vigente no país, relativamente à
acessibilidade (nos contextos educacional e trabalhista).
1.3. Público Alvo Atingido – indicar se incluem
funcionários, docentes, terceirizados, comunidade etc.

clientes, fornecedores,

O Programa Permanente de Acessibilidade atinge toda a comunidade
acadêmica da universidade, a saber:
• Alunos: sejam eles com ou sem deficiência, uma vez que, para além do
atendimento às pessoas com deficiência, a universidade busca formar

•

•

•

cidadãos com uma percepção diferenciada sobre as questões atinentes
ao tema. Deste modo, todas as ações desenvolvidas levam a estes
objetivos.
Professores: peça chave no processo de inclusão dos alunos com
deficiência, assim como no preparo de futuros profissionais sensíveis à
causa da acessibilidade, os professores são preparados através de
formações específicas, recebem suporte pedagógico de setores formais
responsáveis pelo tema, são incentivados a desenvolverem pesquisas na
área, assim como têm a oportunidade de participar de eventos sobre o
tema, seja na condição de ouvintes como na de protagonistas ou
orientadores.
Corpo técnico-administrativo: fundamental no processo, o corpo técnico
administrativo é formado, em parte, por pessoas com deficiência e, em
sua totalidade, tem a oportunidade de receber capacitações que levem à
familiarização e ao aprofundamento dos conhecimentos na área da
acessibilidade.
Comunidade em geral: os diversos entes da comunidade, sejam eles
familiares dos alunos, organismos públicos, entidades representativas,
outras instituições de ensino ou organizações em geral, são alvo das
ações do PPA, dado o objetivo da universidade de estabelecer constante
diálogo, debate e interação com a sociedade civil e os poderes
constituídos, com vistas a aprofundar a reflexão acerca dos temas relativos
à acessibilidade e a inserção das pessoas com deficiência na sociedade.

1.4. Descrição das Atividades Implantadas.
Em 1997, no âmbito do IPESA, foi criado o Núcleo de Estudos Surdos
(NES), o que possibilitou que alunos surdos fossem contratados para atuar como
instrutores do primeiro curso de extensão em LIBRAS ofertado pela
Universidade.
Em 2000, com a divulgação do NES através da Internet, a preocupação da
ULBRA com alunos surdos ganhou maior visibilidade, atraindo acadêmicos de
diversas cidades do país. Naquele ano, professores ligados ao NES iniciaram o
desenvolvimento de pesquisas, contando com a participação de alunos
voluntários.
No ano seguinte, o NES cedeu lugar ao Centro de Estudos Surdos (CES)
e a oferta de cursos de LIBRAS já contemplava os níveis I, II, III e IV.
Foi no ano de 2001, também, que a ULBRA firmou as primeiras parcerias,
no âmbito da acessibilidade, com instituições e áreas governamentais, assim
como com escolas públicas e privadas, passando a tomar parte em eventos da
área, além de oferecer capacitação em LIBRAS para seus professores e,
também, para o seu corpo técnico-administrativo.
Outros setores da Universidade intensificam ações no âmbito da
acessibilidade, tais como a área de Recursos Humanos. Neste sentido,
reconhecendo a igualdade de oportunidades essencial a ser assegurada entre

as pessoas, a ULBRA garante o acesso de pessoas com deficiência aos seus
espaços laborais, compatibilizando as demandas corporativas com as
habilidades e capacidades de cada pessoa, respeitando, também, o princípio da
valorização das diferenças. Desta maneira, exerce a sua responsabilidade
social, desenvolve a sensibilidade e o acolhimento (Anexo 5), sem, contudo, ter
uma postura assistencialista, no processo de gestão de pessoas, no que tange
às pessoas com deficiência. Agindo desta maneira, a Universidade atende,
igualmente, a legislação vigente (Lei nº 8.213/91) que estabelece a
obrigatoriedade de as empresas com mais de 100 empregados admitirem
pessoas com deficiência em seus quadros produtivos.
Nos anos 2000, integrantes do IPESA tiveram significativa participação
nas discussões que levariam à proposição do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, que originou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Lei nº 13.146, de 06/07/2015).
Em 2005, o campus de Torres foi o primeiro, além de Canoas, a oferecer
cursos de extensão em LIBRAS. Naquele mesmo ano, o IPESA passou a
ministrar o curso Abordagem com Cidadania a Pessoas com Deficiência,
atividade gratuita, voltada tanto aos públicos internos da Universidade, como à
comunidade em geral, visando à qualificação do trato com as pessoas com
deficiência, de modo a reduzir a sua exclusão no contexto sócio-relacional.
Em 2007, um acadêmico de Geografia criou, como trabalho de conclusão
de curso, o Dicionário Geográfico em LIBRAS.
No mesmo ano, a Biblioteca Matinho Lutero implantou o Programa Livro
Falado, assim como teve início o suporte para as formaturas da graduação,
através do fornecimento da tradução das cerimônias para LIBRAS. Hoje, todos
os eventos realizados na Universidade contam com este suporte.
O ano de 2008 marcou a realização, na ULBRA, do seminário Vida e
trabalho: superando preconceitos; a participação do IPESA na Campanha
Nacional Preconceito, Discriminação Zero, assim como a presença, no Senado
Federal, em Brasília/DF, na Audiência Pública que debateu os 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em 2009, a ULBRA celebrou a Semana dos Surdos, assim como, através
do IPESA, tomou parte em diversos eventos relacionados com a temática da
acessibilidade e aderiu à Campanha Nacional de Acessibilidade.
Em 2010, foi instituído o Comitê de Acessibilidade da Universidade, a fim
de subsidiar a implantação de políticas de acessibilidade, bem como promover a
integração entre setores da Instituição, visando à equiparação de oportunidades
e a inclusão de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, tanto nos
espaços acadêmicos quanto laborais da Universidade (Anexo 6).
Em 2013, contando com a participação de especialistas convidados, bem
como de professores da própria Universidade, o PPA, juntamente com o curso
de Pedagogia do campus Canoas, coordenou a construção do curso de pósgraduação, em nível de especialização, Acessibilidade Universal e Deficiência
(Anexo 7).
Em 2014, deu-se a implantação, através da área de Ensino, em todos os
campi da Ulbra, do Núcleo de Apoio ao Docente (NAD) e do Núcleo de Apoio ao
Discente (NADi). Tais núcleos sistematizaram a prestação de suporte aos
professores e alunos, nos aspectos pedagógico, psicológico, pastoral e,
também, de acessibilidade (Anexo 8).

Ainda em 2014, visando reforçar o debate e a reflexão sobre temas
atinentes à área da acessibilidade, o PPA criou a Semana ULBRA de
Acessibilidade (realizada no primeiro semestre do ano) (Anexo 9) e a Semana
ULBRA da Pessoa com Deficiência (realizada no segundo semestre do ano)
(Anexo 10. Da mesma forma, intensificou o incentivo à celebração de
efemérides, tais como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 03 de
dezembro (Anexo 11). Estas atividades passaram a integrar o Calendário
Acadêmico da Universidade e têm sido realizadas em todos os campi, bem
como nos polos da Educação à Distância.
Ciente da necessidade de um alinhamento de suas atividades onde a
Universidade estiver presente, de modo unificado e sistematizado, em 2015, o
PPA foi expandido para cada campus da Universidade, passando o seu
responsável local (Anexo 12) a ser o elo da instância local com a instância
institucional. Para tanto, os novos integrantes – todos com aderência ao tema –
foram capacitados (Anexo 13) e passaram a tomar parte de reuniões regulares
que tratam de temas atinentes à área (Anexo 14). A condução deste processo se
dá pela estrutura institucional do Programa, responsável pela articulação geral
da área (Anexo 15).
Ao completarem-se 21 anos desde as primeiras ações realizadas pela
Ulbra relacionadas à acessibilidade, em 2016, deu-se a aprovação, por parte do
Conselho Universitário – ConsUn, da Política Institucional de Acessibilidade da
Ulbra (Anexo 16). O documento resultou de um amplo debate realizado pela
Universidade, em todos os seus campi, junto à comunidade acadêmica (Anexo
17).
Em ação convergente, também em 2016, a Universidade estabeleceu
como um dos Princípios Aspiracionais do seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI para o período de 2017 a 2022, a Acessibilidade Universal
(Anexo 18). Esta decisão formalizou a inserção da acessibilidade nas Políticas
Acadêmicas, de Gestão, de Responsabilidade Social e de Treinamento e
Desenvolvimento da Universidade.
Em sintonia com o novo PDI, a Ulbra preparou uma reestruturação
pedagógica que foi planejada durante todo o ano de 2017 e que será implantada
a partir de 2018, iniciando pelos cursos das áreas de Saúde e Agrárias. Nesta
reestruturação, tendo como elemento basilar a Acessibilidade Universal (Anexo
19), a acessibilidade assume um papel de maior relevância nos Projetos
Pedagógicos dos cursos, permeando suas matrizes, a fim de que, para além do
atendimento a pessoas com deficiência, o que já ocorre de modo sistematizado,
os cursos passem a dedicar maior atenção ao tema, de modo a formar
profissionais sensíveis à causa e com um potencial amplificado de influenciar
positivamente a sociedade, também neste quesito.
Paralelamente, no âmbito do ensino da graduação, a Ulbra oferece,
conforme prevê a legislação, a disciplina LIBRAS (Anexo 20), para todos os
cursos de licenciatura, na condição de disciplina obrigatória. O mesmo ocorre
com o curso de Fomnoaudiologia. Para todos os demais cursos, LIBRAS é uma
disciplina oferecida como optativa. Destaca-se o curso de Medicina, que traz em
sua matriz a disciplina LIBRAS Aplicada à Medicina (Anexo 21).
Desde a entrada dos primeiros alunos surdos, em 1995, a prova do
concurso vestibular passou a ser realizada com o acompanhamento de
Intérpretes de LIBRAS, e sua redação passou a ser avaliada a partir da

construção linguística própria dos surdos. Também, ledores são disponibilizados
para candidatos cegos ou com baixa visão, assim como outros profissionais que
sejam demandados a partir do preenchimento da inscrição dos candidatos para o
concurso vestibular (Anexo 22). Ainda sobre o concurso vestibular, o edital para
o exame é disponibilizado em LIBRAS, no site da Universidade.
Em 2017, a Ulbra teve em seu quadro discente 123 alunos com diversas
deficiências, distribuídos em múltiplos cursos. Os dados constantes do Anexo 23
permitem a constatação da condição adquirida pela Universidade, de atender
outras deficiências além da surdez – mote do surgimento do PPA.
Através dos núcleos NAD e NADi, os professores que têm alunos com
deficiência em sala de aula dispõem de suporte para o preparo de suas aulas,
bem como para o acompanhamento dos referidos alunos. Planos
individualizados são preparados (Anexo 24), assim como metodologias de
trabalho são discutidas. Paralelamente, o Espaço Virtual de Atendimento
Especializado (Anexo 25), disponibilizado para professores que têm alunos PcD,
destina-se à socialização, integração, estudo de caso e relato de boas práticas
desenvolvidas com os alunos com deficiência na Universidade. Este processo,
além de deixar registrada a jornada percorrida em cada caso, otimiza o preparo
dos professores, na medida em que, num contexto reservado, estes podem
compartilhar informações. O Espaço Virtual ora apresentado contempla tanto a
modalidade presencial quanto a EAD.
Diversas têm sido as ações que se estabelecem no âmbito dos cursos, na
área da acessibilidade, ocasionando a realização de trabalhos de conclusão
como o de uma aluna do curso de Publicidade e Propaganda, que investigou a
inexistência de comerciais de televisão dirigidos a pessoas surdas (Anexo 26); o
desenvolvimento de tecnologias assistivas, como a pulseira TIP, desenvolvida
por um aluno do curso de Ciência da Computação (Anexo 27); a monografia da
aluna do curso de Direito que recebeu o Prêmio Ajuris de Direitos Humanos em
2017 (Anexo 28), assim como eventos voltados ao tema, como o Seminário de
Pesquisa promovido pelo curso de Comunicação Social (Anexo 29) e a palestra
sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, promovido pelo curso de Direito,
dentre outros.
No ensino de pós-graduação, destacam-se o Programa de Pós-graduação
em Educação (PPGEdu), o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências
e Matemática (PPGECIM) e o Programa de Pós-graduação em Odontologia, em
cujo seio tem sido desenvolvidas teses e dissertações que abordam temas
afetos à acessibilidade (Anexo 30). No PPGECIM, o Laboratório de Estudos de
Inclusão resultou de projeto aprovado por agência de fomento de abrangência
nacional. Já, no PPGEdu, tendo em vista a existência de alunos surdos, houve a
deliberação de aceite da Proficiência em Língua Portuguesa na condição de
língua estrangeira, dado o fato de que LIBRAS é a primeira língua das pessoas
surdas. Para tanto, o próprio Instituto de Línguas da ULBRA – ILULBRA – está
instrumetalizado para aplicar esta certificação (Anexo 31).
A Ulbra dispõe de um rol de cursos de extensão na área da acessibilidade,
que são ministrados periodicamente, ou conforme demanda, tais como:
Abordagem com Cidadania às Pessoas com Deficiência (Anexo 32);
Audiodescrição; LIBRAS, nos níveis I, II, III e IV (Anexo33); Tradutor e Intérprete
de Libras (Anexo 34) e Formação de Professores para Surdos, dentre outros.

Para os seus quadros internos, a Universidade prepara, sistematicamente,
ações destinadas à qualificação do seu corpo docente, assim como do seu
quadro técnico-administrativo (Anexo 5), entendendo que ambos precisam estar
sintonizados com o contexto macro da área, na instituição. Para os professores,
são oportunizados debates em reuniões pedagógicas, assim como oferecidas
oficinas e outros cursos, tais como: LIBRAS, AEE, Abordagem com Cidadania às
Pessoas com Deficiência, dentre outros. Para o quadro técnico-administrativo,
tanto são preparadas ações destinadas a todos os colaboradores, como
algumas voltadas especificamente para aqueles com deficiência, especialmente
nos momentos de acolhimento de novas equipes (Anexo 35).
No que tange à realização de eventos na área da acessibilidade, a Ulbra
realiza ações com elevado alcance da comunidade. Exemplo disto são as
Semanas de Acessibilidade e da Pessoa com Deficiência, anteriormente
mencionadas, e que, em suas quatro edições, já atingiram mais de 62 mil
pessoas, bem como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e outros, de
periodicidade sazonal (Anexo 36).
O 1º Colóquio ULBRA de Extensão, Pesquisa e Ensino, realizado em
2015, integrou acadêmicos extensionistas, bolsistas de iniciação científica e do
PIBID, simbolizando a indissociabilidade da extensão, pesquisa e ensino na
Universidade. O painel de abertura teve como tema Inclusão e dificuldades de
aprendizagem: enfrentamentos contemporâneos (Anexo 37). A terceira edição
do Colóquio ULBRA de Extensão, Pesquisa e Ensino teve uma mesa de
trabalhos intitulada Saúde e Acessibilidade.
A Ulbra também participa de eventos, como a ExpoTAI (Exposição de
Tecnologias Assistivas e Inclusão), promovida em 2017 pelo governo do Estado
do Rio Grande do Sul, na qual foi possível apresentar um recorte das ações que
a Universidade desenvolve (Anexo 38), seja na extensão, na pesquisa ou no
ensino, através de painéis, programas de televisão e exposição de materiais.
Considerando a sua reconhecida vocação para temas atinentes à
acessibilidade, bem como a sua estrutura física favorável, a Ulbra também sedia
eventos da área, como a 20ª Olimpíada das APAES, realizada em dezembro de
2017, no Complexo Esportivo do campus Canoas. Este evento reuniu 1.2000
atletas vinculados a APAES de todo o Estado gaúcho (Anexo 39).
Também, pelo reconhecido envolvimento com a área, a Ulbra sediou o 2ª
Encontro em Memória de Humberto Lippo, que coordenou o PPA até o seu óbito,
em 2015. A atividade reuniu amigos, familiares e militantes da causa da
acessibilidade, dada a influência de Lippo neste meio (Anexo 40).
No âmbito da extensão comunitária, a Ulbra estabeleceu nove Programas
de Extensão, sendo um deles intitulado ‘Acessibilidade’. Sua ementa estabelece:
“Processos de atenção, de emancipação e inclusão de pessoas com
deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças
crônicas, altas habilidades, dentre outras; estudos em ergonomia; promoção,
defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção”.
A cada ano, os projetos comunitários na área da acessibilidade vêm
tomando proporção e aproximando a Ulbra de sua comunidade, na medida em
que promovem atividades gratuitas, coordenados por docentes especialistas na
área e com o envolvimento de alunos voluntários e bolsistas. As ações são
destinadas a crianças, jovens e adultos com deficiência, assim como aos seus
familiares. Os projetos são realizados tanto em Canoas como em outros campi,
atendendo especificidades locais (Anexo 41).

A partir de um dos projetos comunitários desenvolvido em Canoas, o
CIEPRE, a Ulbra integra, desde 2016, o Conselho Municipal de Direitos da
Pessoa com Deficiência (Anexo 42).
Temas atinentes à acessibilidade também são contemplados no
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, seja no âmbito dos cursos de
graduação como nos de pós-graduação (lato e stricto sensu), através de
disciplinas, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa (Anexo 43), trabalhos de
conclusão de curso (Anexo 44), dissertações e teses.
Alguns destaques ao resultado de pesquisas de docentes na área podem
ser feitos para um dos capítulos do livro ‘Formação Continuada de Professores
em Ciências e Matemática’ (Anexo 45); a tese de doutorado de uma docente da
casa (Anexo 46) e um dos capítulos do livro ‘Condições de Acesso das Pessoas
com Deficiência aos Bens Sociais do Estado do Rio Grande do Sul’ (Anexo 47).
A acessibilidade também está presente na realização de ações culturais,
no âmbito da Universidade. Uma iniciativa de grande envergadura foi a
realização conjunta, com diversas outras entidades ligadas à área, da exposição
‘Acessibilidde. Além dos espaços Físicos’, promovida pela Embaixada da Suécia
no Brasil e realizada em Porto Alegre (Anexo 48), em setembro de 2017. A
abertura do evento contou com a presença do Embaixador sueco, bem como do
presidente de uma ONG sueca, que ministrou uma palestra, na ocasião. A
mesma exposição foi realizada na Ulbra, em dezembro, integrando a
programação da 20ª Olimpíada das APAES do Rio Grande do Sul, realizadas no
campus Canoas (Anexo 49).
‘A Reforma Através da Arte’ foi outra exposição realizada pela Ulbra,
alusiva aos 500 anos da Reforma Luterana, celebrados em 2017. Os banners
que compunham esta exposição foram dotados de QR Code, que permitia a
audição do conteúdo dos banners, oportunizando acessibilidade à exposição a
pessoas cegas ou com baixa visão. Esta iniciativa se deu no âmbito do Comitê
Ulbra 500 Anos da Reforma Luterana e alcançou um número significativo de
visitantes em diversas localidades por onde a exposição passou (Anexo 50).
No campo editorial, a Editora da ULBRA tem em seu catálogo dez títulos
relacionados à acessibilidade, desde obras técnicas, destinadas à utilização no
contexto acadêmico, até a literatura infantil, com destaque para releituras de
clássicos adaptados à cultura surda (Anexo 51).
Diversas são as parcerias estabelecidas pela Ulbra com empresas, órgãos
públicos, entidades representativas, assim como com conselhos municipais e
estaduais, sempre com vistas a otimizar seus esforços e ampliar o seu espectro
de atuação.
Da parceria firmada com e a empresa Assistiva Tecnologia e Educação
(Anexo 52), especializada Tecnologia Assistiva (TA), resultou a capacitação de
representantes de cada campus da Ulbra, no curso Atendimento Educacional
Especializado, com a duração de 120h (Anexo 53). Esta parceria prevê, também,
a divulgação, por parte da Ulbra, em seus canais de comunicação, de ações
promovidas pela Assistiva (Anexo 54), dentre outras possibilidades.
Na área pública, em nível municipal, a Prefeitura de Canoas/RS é um
parceiro de longa data, com o qual têm sido realizadas diversas atividades na
área da acessibilidade.
Já, em nível estadual, o parceiro mais recente da Ulbra é a Fundação de
Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas

para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidade no RS –
FADERS (Anexo 55), da qual deverão emanar, dentre outras ações,
capacitações voltadas especialmente ao corpo docente da Universidade.
Na área não-governamental, destaca-se a parceria firmada com a Igreja
Evangélica Luterana do Brasil - IELB, que possibilitou a ida de um dos capelães
da Ulbra aos Estados Unidos da América, para uma imersão de 45 dias junto à
Instituição Bethesda, atuante, há mais de cem anos, naquele país, na área da
acessibilidade. Daquela imersão, resultaram ações que vêm sendo
desenvolvidas pela Ulbra em parceria com a IELB, voltadas aos cuidados de
pessoas com deficiência no contexto das igrejas (Anexo 56).
No campo da comunicação e informação, a Ulbra TV (UHF 48 / NET 21 /
Digital 19) veicula dops intitulados Aprender LIBRAS, que trazem conhecimentos
elementares sobre a Língua Brasileira de Sinais. Paralelamente, outros
programas da grade do referido canal, tais como: Ulbra Conhecimento;
Conexão, Ulbra Motors e Prédio 11, abordam temas atinentes à acessibilidade
em ocasiões esporádicas, motivados por pautas específicas (Anexo 57 – DVD).
A Universidade tem convicção de que há um longo caminho a percorrer,
no contexto da ação aqui apresentada, de modo que busca, constantemente, o
aprimoramento de seus processos e a qualificação de suas equipes. Contudo,
preza a trajetória percorrida, bem como a dedicação de todos os profissionais
envolvidos com este projeto de especial valor institucional, fato que viabilizou o
seu desenvolvimento.
2. LIDERANÇA
2.1. Equipe Envolvida com a Prática – apresentar cargos ou funções. Indicar a
área onde a prática eficaz se situa.
No âmbito institucional, a gestão do Programa Permanente de
Acessibilidade está vinculada à Diretoria de Extensão, que integra o Colegiado
da Pró-Reitoria Acadêmica da universidade. Sua equipe está assim constituída:

Função
Coordenador do
Programa
Assessor de
Acessibilidade
Auxiliar
Administrativo

Dedicaçã
o
20h

30h
44h

Observaçã
o
Professor, doutor, com tempo integral
na
casa
Bacharel em Direito, PcD (cego)
Carga horária compartilhada com outros
setores

No âmbito local, a gestão do Programa Permanente de Acessibilidade
para questões gerais de acessibilidade está vinculada à Coordenação de
Extensão, que integra a Coordenação Acadêmica do campus. Paralelamente,
para questões pedagógicas, tem assento, também, nos Núcleos de Apoio aos
Docentes e Discentes, vinculados, também, à Coordenação Acadêmica do
campus. Sua equipe está assim constituída:

Função
Responsável pelo
Programa

Dedicaçã
o
Variável
(mínima
de 4h)

Professor no
NAD/NADi

04h ou 8h

Intérprete de
LIBRAS/Ledor
Auxiliar
Administrativo

20h ou
40h
44h

Observação
A carga horária dos responsáveis
pela acessibilidade varia conforme o
tamanho do campus (número de
alunos) e as suas respectivas
demandas
A carga horária dos professores
destinada à acessibilidade varia
conforme o tamanho do campus
(número de alunos) e as suas
respectivas demandas
Há contratos de 20h e de 40h
Carga horária compartilhada com
outros setores e/ou atividades

Paralelamente, as ações de acessibilidade são, também, gerenciadas em
outros setores, como Recursos Humanos, Engenharia, TI e tantos outros que
venham a ser envolvidos conforme demandas específicas, sempre em sintonia
com o PPA.
2.2. Participação da Alta Direção – indicar como ocorre o envolvimento e o
comprometimento da alta direção com a prática eficaz.
Tendo em Vista o Programa Permanente de Acessibilidade (PPA) estar
vinculado à Diretoria de Extensão, que integra o Colegiado da Pró-Reitoria
Acadêmica, a Alta Direção da Universidade tem participação constante no
processo de gestão e incremento de suas atividades. Foi a Reitoria que criou,
em 2010, o Comitê de Acessibilidade, e que, em 2016, submeteu ao Conselho
Universitário a proposta de criação da Política Institucional de Acessibilidade
(Anexo 16). Da mesma forma, foi no âmbito da Reitoria que se deu o processo
que culminou com a inserção da Acessibilidade Universal como Princípio
Aspiracional integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
implementado pela Ulbra para o período de 2017 a 2022. Não obstante às
questões acima elencadas, foi, também, no âmbito da Reitoria, que se deu a
tomada de decisão de expansão das atividades do PPA para todos os campi da
universidade, com vistas ao alinhamento de ações em toda a instituição.
3. FOCO Apresentar qual (ais) o foco da Prática Eficaz, justificando a
escolha.
3.1. Clientes
Os alunos – com ou sem deficiência – estão no foco do Programa, uma
vez que a universidade busca o seu desenvolvimento, seja num processo de
inclusão social, seja no desenvolvimento de cidadãos sensíveis à causa da
acessibilidade.
3.2. Docentes/Funcionários
Assim como são considerados peças fundamentais no processo de
desenvolvimento das atividades de acessibilidade no âmbito da universidade,

são, também, alvo de influência para a transformação da sociedade.
3.3. Administrativo
Todo o processo de acessibilidade passa por questões de gestão
administrativa, em especial aquelas relacionadas à acessibilidade arquitetônica,
digital e dos transportes, o que justifica o foco também nesta área.
3.4. Econômico-Financeira
Não se aplica.
3.5. Acadêmico
Na medida em que a universidade decidiu pela inserção do tema
Acessibilidade nos Projetos Pedagógicos dos seus cursos, o foco do PPA é,
também, acadêmico, visando à formação de profissionais diferenciados
relativamente a este quesito.
3.6. Comunidade
A comunidade constitui foco fundamental do PPA, uma vez o Programa
busca aprofundar a reflexão acerca dos temas relativos à acessibilidade e a
inserção das pessoas com deficiência na sociedade;
4. RESULTADOS
4.1. Formas de Avaliação
a) indicar se foi feito levantamento de necessidades ou avaliação prévia antes
da implementação.
Conforme já relatado, o surgimento do Programa se deu pela percepção
de que alunos surdos não tinham acesso ao ensino superior, em função da
inexistência de uma estrutura mínima (intérpretes de LIBRAS) que os incluísse
no processo. Mesmo que de modo empírico, esta análise conjuntural constituiu a
avaliação prévia que levou à implantação do Programa.
b) indicar e apresentar (se houverem) os instrumentos utilizados (questionários,
pesquisas, entrevistas, etc.) e periodicidade de aplicação.
Além de devolutivas resultantes de ações pontuais, como do trabalho dos
Núcleos NAD e NADi, de eventos e outras atividades, de reuniões periódicas dos
setores e equipes envolvidos nos processos relacionados à acessibilidade, a
avaliação mais abrangente das ações do PPA é realizada através da
Autoavaliação Institucional, processo desencadeado anualmente pela Comissão
Própria de Avaliação da universidade, que coleta a opinião de sua comunidade
acadêmica (aluno da graduação presencial e EAD; aluno da pós-graduação
presencial e EAD; colaborador técnico-administrativo presencial e EAD; tutor
EAD; professor presencial e EAD e gestores) através de instrumentos
disponibilizados de modo on line no Autoatendiomento do portal da universidade.
Em 2016, cinco eixos foram avaliados, a saber: Planejamento Institucional;
Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão e
Infraestrutura Física. Os resultados deste processo, alguns disponíveis noAnexo
58, permitem a continuidade à qualificação das ações da universidade, em
conformidade com o Planejamento Estratégico e com o PDI que preveem
melhoria contínua dos processos, tanto acadêmicos quanto administrativos.

4.2. Orçamento – apresentar o orçamento envolvido com a prática eficaz
quantificando o valor investido ou se existe um budget específico.
O investimento na área de acessibilidade está dissolvido em diversos
setores da universidade, e ainda não há um fracionamento que permita o
processamento de um orçamento específico para a área. Este é um dos desafios
para as Ações de Continuidade do Programa. Em linhas gerais, o referido
fracionamento abrange as áreas abaixo descritas, ultrapassando o investimento
anual de R$ 1.250.000,00.

Atividad
e
Gestão do PPA institucional
Gestão do PPA local, nos campi
Atendimentos do NAD e NADi
Gestão e realização de cursos e
eventos
Projetos comunitários
Gestão de RH
Intérpretes de LIBRAS e ledores
Engenharia e Arquitetura (ações
de acessibilidade arquitetônica)
Tecnologias
da
Informação
(acessibilidade digital)
Assessoria
de
comunicação
(programação visual, sites etc.)

Remuneração
Carga horária docente e administrativa
Carga horária docente e administrativa
Carga horária docente e administrativa
Carga horária docente e administrativa
Carga horária docente e administrativa
Carga horária administrativa
Carga horária administrativa
Carga horária administrativa
Carga horária administrativa
Carga horária administrativa

4.3. Análise financeira – indicar e apresentar (se houverem) indicadores de
retorno sobre o investimento.
A universidade não busca, sob qualquer hipótese, obter retorno financeiro
sobre as ações do Programa Permanente de Acessibilidade. Ao contrário,
oferece, de modo gratuito, a todos os seus públicos, os serviços e suportes
relacionados ao tema e discriminados anteriormente. Somente os cursos de
extensão demandam o pagamento de taxa, de modo a custear os ministrantes
dos mesmos. Porém, ainda assim, tendo atingido o ponto de equilíbrio financeiro
para custear suas despesas, tais cursos recebem alunos não pagantes, que
completam as eventuais vagas remanescentes, para que mais pessoas possam
ser alcançadas pelas iniciativas na área. Paralelamente, há, também, cursos de
extensão que são gratuitos em sua totalidade, sendo o seu custo absorvido pela
universidade. Além de atender o que preconiza a legislação relativamente a
investimentos nesta área, a Ulbra entende que o retorno sobre o investimento
em acessibilidade se dá de modo qualitativo, sendo este de certo modo
intangível e originário do reconhecimento, pelos seus públicos estratégicos, das
ações por ela praticadas e das transformações na sociedade advindas do
Programa.
4.4. Indicadores acadêmicos – indicar e apresentar (se houverem) indicadores
relacionados à melhoria acadêmica.

A trajetória da Acessibilidade na Ulbra oportunizou o incremento das
ações voltadas ao tema, tornando a universidade apta a saltar de três alunos
surdos em 1995 para 123 alunos com deficiência matriculados em seus quadros
em 2017 (Anexo 23).
Paralelamente, o trabalho de reestruturação pedagógica iniciado em 2017,
que culminará com a inserção do tema Acessibilidade nos Projetos Pedagógicos
dos Curso – para além de disciplinas avulsas – constitui um avanço significativo
da relevância do tema no âmbito da universidade.
As tabelas 40, 41 e 44, do Relatório da Autoavaliação Institucional (Anexo
58) permitem identificar um retorno favorável às políticas e ações desenvolvidas
pela Ulbra, na área de acessibilidade, denotando o desenvolvimento de
competências e o atendimento de expectativas na área.
4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores – indicar
e apresentar (se houverem) indicadores relacionados à gestão de pessoas.
As equipes técnico-administativas, bem como os docentes, têm sido
contemplados com capacitações na área da acessibilidade, garantindo um
retorno positivo, como pode ser conferido nas tabelas 54, 55, 56, 57 e 58 do
Relatório da Autoavaliação Institucional (Anexo 58). Paralelamente, em uma
parceria com a gestão de RH, os núcleos NAD e NADi também atendem
colaboradores em demandas psicológicas e de acessibilidade, conforme o
gráfico que segue:

7 PCD
27%
12

73%

A soma das ações referidas torna as equipes mais comprometidas com a
causa da acessibilidade, melhor preparadas para o exercício de suas funções, e
para a prática cidadã junto à sociedade.
4.6. Indicadores de satisfação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à satisfação dos clientes da instituição.
As tabelas 5 e 21 do Relatório da Autoavaliação Institucional (Anexo 58)
apresentam o grau de satisfação do corpo discente relativamente a ações
diversas da universidade, incluindo nestas as de acessibilidade.
4.7. Indicadores de captação de clientes – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados ao aumento do número de alunos.
4.8. Resultados obtidos junto à comunidade – indicar e apresentar (se
houverem) indicadores relacionados aos resultados de responsabilidade social.

A Tabela 5 (Anexo 58) do Relatório da Autoavaliação Institucional da Ulbra
apresenta indicadores que remetem ao exercício da responsabilidade social
corporativa. Do mesmo modo, conforme prevê em seu PDI, a universidade tem
convicção da sua responsabilidade como difusora de um processo de construção
social de governança solidária e por um sentido de futuro comum e
corresponsável. Partindo deste pressuposto, aponta os seguintes indicadores
que podem ser diretamente relacionados ao exercício de sua responsabilidade
social:
• A inserção do tema Acessibilidade na rotina da Universidade, tanto no
âmbito interno quanto externo;
• A transformação do tema em política institucional, passando a ser inserido
como princípio aspiracional (Acessibilidade Universal) no PDI 2017/2022 da
Universidade;
• O reforço do tema Acessibilidade nos Projetos Pedagógicos dos Cursos;
• O alcance dos eventos realizados na área, em todos os campi da Ulbra, de
modo gratuito;
• O alcance dos projetos comunitários (gratuitos) mantidos pela universidade
(Anexo 41);
• A formação, através de cursos gratuitos, que a universidade oportuniza aos
seus públicos estratégicos;
• O convite para a Ulbra ser uma das entidades apoiadoras da exposição
‘Acessibilidade. Além dos espaços físicos”, promovida pela Embaixada da
Suécia e realizada em Porto Alegre (Anexo 47) e Canoas (Anexo 48), em
2017;
• O convite, por parte da FADERS, para a Ulbra hospedar, em seu campus
Canoas, a ExpoTAI 2018 (Anexo 59).
4.9. Indicadores de sustentabilidade – indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à economia, ao meio ambiente e à sociedade.
4.10. Outros indicadores de resultados organizacionais – indicar e apresentar (se
houverem) indicadores tangíveis e não tangíveis apurados durante a avaliação
da prática eficaz e não contemplados nos itens anteriores.

IMPORTANTE: comprovar as ações descritas por meio de gráficos, estatísticas,
fotos, etc.
5. LIÇÕES APRENDIDAS Apresentar erros e/ou acertos que possam servir de
referência para futuras ações.
Ciente de sua responsabilidade social e, pautada por seus princípios
confessionais, a Ulbra passou a se dedicar à causa da Acessibilidade
anteriormente à legislação que pautaria, posteriormente, a prática do tema no
âmbito do ensino superior. Os equívocos, os acertos e, sobretudo, os desafios
decorrentes do pioneirismo oportunizaram um sólido aprendizado à instituição,
assim como a certeza de que este caminho deve ser percorrido com afinco e
determinação, num processo que não finda, mas que se apriomora, se
ressignifica, influencia e transforma a sociedade, transpondo a inquestionável
qualificação e transformação dos quadros da própria instituição. O consequente
empoderamento de pessoas, sejam elas alunos, professores,

corpo técnico-administrativo ou a sociedade, num sentido mais amplo,
prescindirá, inevitavelmente, do trabalho colegiado e da participação das
próprias pessoas com deficiência nas deliberações e tomadas de decisão,
corroborando o lema do movimento internacional da pessoa com deficiência:
“Nada sobre nós sem nós”. Deste modo, a Ulbra estará exercitando a sua
missão, qual seja “Ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora”.
6. AÇÕES DE CONTINUIDADE Especificar qual o planejamento de continuidade
da Prática Eficaz. Quais são as perspectivas e metas futuras.
Dentre as ações previstas para a continuidade do Programa Permanente
de Acessibilidade, destacam-se:

Ação
Aprimoramento da acessibilidade no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)
Estabelecimento de orçamento específico para a área
Hospedagem de dois eventos externos, de grande
porte, da área da acessibilidade
Implementação de um Banco de Talentos com o
indicativo de temas e de pessoas com expertise na área
Implantação de uma Central de Interpretação de
LIBRAS que integrará os Polos da EAD
Implantação de uma Sala de Recursos Multifuncionais
Inserção do FAQ da área no site ‘Acessibilidade’, junto
ao portal da Ulbra
Padronização do uniforme das equipes da área, em
todos os campi
Publicação da cartilha ‘Abordagem com Cidadania’
(Anexo 60)
Reconfiguração do Comitê de Acessibilidade
Reconfiguração do Núcleo de acessibilidade dos campi

Prazo
estimado
Médio
Longo
Curto
Curto
Curto
Médio
Curto
Curto
Curto
Médio
Curto

7. ANEXOS
Os anexos são conteúdos à parte que a instituição pode adicionar para
comprovar as ações realizadas na prática, tais como gráficos, fotos, tabelas,
orçamentos, entre outros. O limite de anexos é de até 100 páginas. É importante
que a organização insira o máximo possível de informações para que a
Comissão Avaliadora possa compreender adequadamente a Prática Eficaz.

Seguem os Anexos, a partir da próxima página.

TILS

Segunda

Terça

Sexta
Lit. Infanto-Juvenil
P11/S10 Turma de
Pedagogia
Mat. Gestão
Negócios P6/S11
Fabianna
Lit. Infanto-Juvenil
P11/S10 Turma de
Pedagogia

Sábado

Angelica

Técnica Fotográfica
P11 Carol

Administração Lucas

Angelo

Estagio P1/S205
Mateus

Penal IV P1/S206
Mateus

Carol

Fund. Pub. Prop.
P11/S107 Eduardo

Penal IV P1/S206
Mateus

Educ. Empr. P6/S133
Turma RH e Gestão

Administração Lucas

Cíntia

Calculo III
P14/S340 Juliana

Proj. Interdiscipl.
P11/S212 Turma de
Pedagogia

Proj. Gráfico II
P14/S425 Kessya e a
Cybele

Proj. Gráfico III
P14/S426 Kessya
Cybele

Gestão Design
P14/S431 Carol

-

Fatima

Mat. Aplicada
P14/S237 Henrique

Fund. Da Forma
P14/S432 Cleber

Tec. Graficas
P14/S433 Cleber

Atendimento para
CEGOS

Mat. Financeira
P6/S144 Juliana

-

Flavia

Des. Ling. Humana
P11/S4 Gustavo

Administração Lucas

Educ. Empr. P6/S133
Turma RH e Gestão

Teor. Hist. Arqui.
P14/S111 Henrique

-

-

Geruza

Gest. Pessoas
P6/S44 Alessandra

Atendimento PPA /
Palestra e prof.
Gaspar

Atendimento PPA /
Palestra e prof.
Gaspar

Edu. Inclusiva P11/S1
Turma de Pedagogia

PPA - Manhã e
Tarde

-

Mara

TROCA DE TURNO
PARA SEXTA

PPA - Manhã

PPA - Manhã

Processual P1/S210
(M) Mateus

PPA - Manhã e
Tarde | Inf. Estrut.
Urbana P14/S207
Henrique

-

Natasha

Estagio P1/S205
Mateus

Banc. Dados I
P14/S313 Elias

Tec. Gráficas
P14/S433 Cleber

Teor. Hist. Arqui.
P14/S111 Henrique

Int. Design
P14/S424 Cleber

TCC P1/S210 (M)
- Mateus

Patricia

Gest. Pessoas
P6/S44 Alessandra

Proj. Interdiscipl.
P11/S212 Turma de
Pedagogia

Didática P11/S4
Turma de Pedagogia

Edu. Inclusiva P11/S1
Turma de Pedagogia

Mat. Financeira
P6/S144 Juliana

TCC P1/S210 (M)
- Mateus

Rosane

Des. Ling. Humana
P11/S4 Gustavo

Intro. Projeto
P14/S207 Henrique

Didática P11/S4
Turma de Pedagogia

Proj. Gráfico III
P14/S426 Kessya
Cybele

Design Interfaces
P14/S202 Kessya
Cybele

-

Sharon

Est. Dados I
P14/S306 Elias

Banc. Dados I
P14/S313 Elias

Penal I P1/S205
Mateus

Aguardando novas
matriculas

Eng. Software II
P14/S312 Elias

-

Yasmin

Calculo III
P14/S340 Juliana

Intro. Projeto
P14/S207 Henrique

Proj. Gráfico II
P14/S425 Kessya e a
Cybele

Administração Lucas

Gestão Design
P14/S431 Carol

-

-

-

-

Anexo 1 - Escala dos intérpretes de LIBRAS no campus Canoas, em 2017/1

TABELA DE TILS - 2017-1
Quarta
Quinta
Des. Organizacional
Penal I P1/S205
P6/S133 Lisiane
Mateus
Bruna
Des. Organizacional
Parad. Ling. Prog.
P6/S133 Lisiane
P14/S412 Elias
Bruna

Anexo 2 – Matéria sobre o Colégio ULBRA Especial Concórdia, veiculada na Revista Multiescolas.

Anexo 3 – Exemplo de participação de escolas da Rede de Educação Básica da AELBRA, na Semana ULBRA
de Acessibilidade.

3º SEMANA ULBRA DE ACESSIBILIDADE
Tema da edição 2016: Acessibilidade Preventiva
Programação

Anexo 4 – Exemplo de participação de escolas da Rede de Educação Básica da AELBRA, na Semana ULBRA
da Pessoa com Deficiência.

3º SEMANA ULBRA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
24 a 31 de Agosto de 2016
Programação

Anexo 5 – Informativo ULBRA Informa: Ações promovidas pela Gerência de Recursos Humanos

Anexo 6 – Portaria da Reitoria nº 04/2010, que instituiu o Comitê de Acessibilidade da Ulbra.

Anexo 7 – Dados sobre o curso de Pós-graduação lato sensu Acessibilidade e Deficiência

Flyer

Anexo 8 – Recorte da Resolução de Reitoria nº 02/2014, que criou os Núcleos NAD e NAD1
O texto segue...

Anexo 9 – Dados gerais sobre a Semana Ulbra de Acessibilidade
Semana ULBRA de Acessibilidade

Período
22 a 24 de abril de 2014
18 a 23 de maio de 2015
12 a 22 de Maio 2016
21 a 27 de Maio de 2017
Total

N° de atividades
141
162
211
87
439

Peças de divulgação

N° de beneficiados
9.151
4.872
3.567
6.873
24.463

Modelo de programação

Fotos

Anexo 10 – Dados gerais sobre a Semana Ulbra da Pessoa com Deficiência

Semana ULBRA da pessoa com deficiência

Período

N° de beneficiados

21 a 28 de agosto de 2014

N° de
atividades
141

22 a 28 de Agosto de 2015

87

1.920

24 a 31 de Agosto de 2016

91

9.201

21 a 26 de Agosto de 2017

131

17.437

Total

450

37.709

Peças de divulgação

9.151

Modelo de Programação

Notícias veiculadas

Anexo 11 – Portal da Ulbra: divulgação das atividades do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Anexo 12 – Relação dos responsáveis pelo Programa Permanente de Acessibilidade nos campi, quando da
sua criação

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL – AELBRA.
Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 681 de 07/12/89 – D.O.U. de 11/12/89

Apresentação
Tendo em vista a expansão do Programa Permanente de Acessibilidade (PPA) para todas as
Unidades da ULBRA, e a consequente necessidade de capacitação dos colaboradores
responsáveis por aquele setor, houve por bem a implantação de um programa continuado de
qualificação da equipe abaixo relacionada.

Responsáveis pelo Programa Permanente de Acessibilidade (PPA) nas Unidades ULBRA
Unidade
Cachoeira do Sul
Canoas
Carazinho
EAD
Gravataí
Guaíba
Porto Alegre
Santa Maria
São Jerônimo
Torres

Responsável
José Luiz de Freitas (docente)
Cecília Pinheiro (administrativo)
Maria Eleni Lopes (administrativo)
Úrsula Boeck (docente)
Maria Janine Dalpiaz Reschke
(docente)
Ana Elisa Uranga (administrativo)
Caroline Moller (adninistrativo)
Arlei Piripolli (docente)
Dorval Antônio Ferreira Dias (docente)
Inês Terezinha Jacques (docente)

Anexo 13 – Informações sobre a capacitação das equipes para a implantação do Programa Permanente de
Acessibilidade nos campi

Capacitação dos Responsáveis Pelo Programa Permanente de Acessibilidade
(Ppa) Nas Unidades Ulbra (Modalidade Presencial).

Períodos 2015

Beneficiados

Módulo 1 - 26/10/15

9

Módulo 2 - 03/11/15

7

Módulo 3 - 03/12/15

4

Módulo 4 - 14/12/15

3

Total

23

Período 2016

Beneficiados

01 a 13/06/2016

02

Total

02

Total Geral:
Número de atividades: 5
Número de beneficiados: 25

Divulgação no portal da Ulbra

Modelo de atestado

Anexo 14 – Ata de reunião periódica dos representantes do Programa Permanente de Acessibilidade

Anexo 15 – Resumo das atividades da estrutura institucional do Programa Permanente de Acessibilidade

Anexo 16 – Resolução ConsUn nº 56/2016, que aprovou a Política Institucional de Acessibilidade da Ulbra

Anexo 17 - Calendário de Realização das Audiências Públicas para a construção da Política Institucional
de Acessibilidade

Campus

Diretores

Coordenadore(a)
de Extensão

Cachoeira do
Sul

Rogério Vilnei
Brandt

Guilherme Scotta
Hentscke

Canoas

Erivaldo Diniz
Brito

Dalva Santana

Carazinho

Mari Salete
Zanela Taietti

EAD

Representante do
PPA

Data de
realização

José Luis de Freitas 18/04/2016
Margarete Soares
da Silva

Nº de
participantes
11

26/04/2016

85

Maria Eleni Lopes Maria Eleni Lopes

13/04/2016

59

Paula Maines

Simone Echeveste

Úrsula Boeck

13/04 a
05/05/2016

130

Gravataí

Orlando Konrad

Maria Jannine
Dalpiaz Reschke

Maria Jannine
Dalpiaz Reschke

05/05/2016

24

Guaíba

Marcelo Müller

Adriana Lemes

Ana Elisa Uranga

19/04/2016

7

Porto Alegre

Daniel Brum

Sérgio Lima
Lorenz

Caroline Möller

27/04/2016

18

Santa Maria

Augusto
Kirchhein

Gilfredo Castagna

Arlei Peripolli

18/04/2016

17

São
Jerônimo

Jane Ferreira
Picarelli

Rosani
Nascimento

Dorval Antônio
Ferreira Dias

14/04/2016

90

Torres

Débora Borges
Thomas

Inês Terezinha
Oliveira Jacques

Inês Terezinha
Oliveira Jacques

05/05/2016

68

Total de participantes

509

Av. Farroupilha, 8001 - C. Postal 124 - CEP 92.450-900 - Canoas - RS - Brasil - Tel: (51) 3477.4000 - Fax: (51) 3477.1313 - Site: www.ulbra.br - E-mail: ulbra@ulbra.br

Anexo 18 – Acessibilidade Universal presente nos Princípios Aspiracionais do PDI Ulbra 2017/2022

.

Missão, visão, finalidade, princípios e valores da ULBRA

Anexo 19 – Esquema da Reestruturação Pedagógica que será implantada a partir de 2018

Reestruturação Pedagógica

Anexo 20 – Livro da disciplina LIBRAS, produzido por docentes da Ulbra

Anexo 21- Leituras recomendadas para a disciplina LIBRAS Aplicada à Medicina

Leituras recomendadas aos alunos da disciplina LIBRAS aplicada à Medicina
Conhecendo um pouco da história da surdez
http://www.uel.br/prograd/nucleo_acessibilidade/documentos/texto_libras.pdf
Relação do Paciente Surdo com o médico
http://www.scielo.br/pdf/rboto/v75n1/v75n1a23.pdf
A Aids Sob a Ótica do Surdo Adulto Jovem
http://www.dst.uff.br/revista17-4-2005/A-Aids-Sob-a-Etica.pdf
Análise do conhecimento sobre DSTs e planejamento familiar entre deficientes auditivos e
ouvintes de uma escola pública de Fortaleza
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382010000100011&script=sci_arttext
Conhecimento De Alunos Deficientes Auditivos E De Seus Educadores Relacionado Às
Doenças Sexualmente Transmissíveis
http://www.facenf.uerj.br/v17n3/v17n3a07.pdf
O Despertar do Silêncio (escolher dois capítulos do livro).
http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/Despertar-do-Silencio.pdf
Estudos Surdos I (escolher um capítulo do livro)
http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/Estudos-Surdos-I-ParteA.pdf
Estudos Surdos II (escolher um capítulo do livro)
http://editora-arara-azul.com.br/estudos2.pdf
Estudos Surdos III (escolher um capítulo do livro)
http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/Estudos-Surdos-III.pdf

Assistência ao surdo na área de saúde como fator de inclusão social1
Chaveiro, Neuma, Alves Barbosa, Maria, Assistência ao surdo na área de saúde como fator
de inclusão socialRevista da Escola de Enfermagem da USP [en linea] 2005, 39 ( ) : [Fecha
de consulta: 4 de septiembre de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361033283007> ISSN
http://www.redalyc.org/html/3610/361033283007/
Alves Cardoso, Adriane Helena, Gomes Rodrigues, Karla, Bachion, Maria Márcia,
Percepção da pessoa com surdez severa e/ou profunda acerca do processo de
comunicação durante seu atendimento de saúdeRevista Latino-Americana de Enfermagem
[en linea] 2006, 14 (Julio-Agosto) : [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421863013> ISSN
http://www.redalyc.org/html/2814/281421863013/
Acesso da comunidade surda à rede básica de saúde
Aurea Ianni, Patrícia Cristina Andrade Pereira
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902009000600015&lng=pt&tlng=pt

Anexo 22 – Notícia publicada no site da Ulbra, referente ao preparo do campus para receber
candidatos com deficiência para o concurso vestibular

Anexo 23 – Demonstrativo de alunos com deficiência na Ulbra, em 2017

Alunos PcD em 2017
(semestres 1 e 2)

Resumo de todos os campi da ULBRA
Característica
Pessoa cega
Pessoa com baixa visão
Pessoa com deficiência auditiva
Pessoa com deficiência físico-motora
Pessoa com deficiência intelectual
Pessoa com deficiência múltipla
Pessoa com deficiência psicossocial
Pessoa com disfemia
Pessoa com paralisia cerebral
Pessoa com síndrome autista
Pessoa com Síndrome de Asperger
Pessoa com Síndrome de Duchenne
Pessoa com transtorno do déficit de
atenção e hiperatividade
Pessoa surda
Pessoa surdocega
Total

Quantidade
5
26
29
35
8
1
1
1
2
1
1
1
1
10
1
123

Cachoeira do Sul
Característica
Pessoa com deficiência física ou motora
Subtotal

Quantidade
4
4

Canoas
Característica
Pessoa cega
Pessoa com baixa visão
Pessoa com deficiência auditiva
Pessoa com deficiência física ou motora
Pessoa surda
Subtotal

Quantidade
5
8
17
2
8
40

*2 alunos na PG Lato Sensu e 1 aluno na PG Stricto Sensu

Gravataí
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Subtotal

Característica
baixa visão
deficiência auditiva
deficiência física ou motora
deficiência intelectual
síndrome autista

Quantidade
3
1
1
1
1
7

Guaíba
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Pessoa com
Subtotal

Característica
baixa visão
deficiência auditiva
deficiência física ou motora
deficiência intelectual
deficiência múltipla

Quantidade
1
4
4
1
1
11

Santa Maria
Característica
Pessoa com baixa visão
Pessoa com deficiência intelectual
Subtotal

Quantidade
1
1
2

São Jerônimo
Característica
Pessoa com baixa visão
Pessoa com deficiência intelectual
Pessoa surdocega
Subtotal

Quantidade
3
1
1
5

Torres
Característica
Pessoa com deficiência física ou motora
Subtotal
Educação à Distância
Característica
Pessoa com baixa visão
Pessoa com disfemia
Pessoa com deficiência auditiva
Pessoa com deficiência física ou motora
Pessoa com deficiência intelectual
Pessoa com deficiência psicossocial
Pessoa com paralisia cerebral
Pessoa com Síndrome de Asperger
Pessoa com Síndrome de Duchenne
Pessoa com transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade
Pessoa surda
Subtotal

Quantidade
3
3

Quantidade
10
1
7
21
4
1
2
1
1
1
2
51

Anexo 24 – Exemplo de Plano de Estudos Individual

Anexo 25 – Estrutura e documentos do Espaço Virtual de Atendimento Especializado

SALA DE INTEGRAÇÃO NADI – ACESSIBILIDADE – PPA

O Espaço Virtual de Atendimento Especializado - espaço de socialização, integração, estudo
de caso e relato de boas práticas desenvolvidas com os alunos com deficiência na
Universidade Luterana do Brasil nas modalidades Presenciais e EAD. Sob a luz do que diz a Lei
Brasileira de Inclusão LBI - 13.146 DE 2015 para o acompanhamento semestral.
ROTEIRO DE ACOMPANHAMENT

Anexo 26 – Notícia do site da Ulbra sobre TCC que abordou questões de acessibilidade

Anexo 27 – Notícia do site da Ulbra sobre TCC que desenvolveu uma tecnologia assistiva

Anexo 28 – Notícia do site da Ulbra sobre TCC premiado pela Associação de Juízes do Rio Grande do Sul

Anexo 29 – Notícia do site da Ulbra sobre evento desenvolvido no âmbito de um curso de graduação

Anexo 30 – Teses e Dissertações defendidas em PPGs da Ulbra, abordando questões de acessibilidade

Teses e dissertações defendidas em Programas de Pós-graduação Stricto Sensu
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu)
11 dissertações defendidas no período de 2005 a 2017
Título da trabalho: "Narrativas de si e do ser Tradutor/Intérprete de Libras no Ensino Superior"
Autora: Daiana San Martins Goulart
Título do trabalho: "Narrativas Identitárias e Pedagogias Culturais de Lili, a Bailarina Especial, na Obra "A
Eficiência na Deficiência"
Autora: Janaína Fiorenzano Araújo
Título do trabalho: "Marcadores culturais surdos em duas produções recentes de cinema"
Autor: Fabrício Mähler Ramos
Título do trabalho: "Políticas públicas de inclusão governando sujeitos e moldando condutas".
Autora: Maria da Graça Taffarel Krieger
Título do trabalho: Paraolimpíadas e políticas de inclusão: formas de governar os corpos na sociedade e
na escola
Autora: Roseli Belmonte Machado Martins
Título do Trabalho: Corpos em fronteiras identidárias: os implantes cocleares instituindo e ensinando
"novas" maneiras de ser surdo
Autora: Hiltrud Elert
Título do Trabalho: Representações de deficiência na 'Turma da Mônica' de Maurício de Souza
Autora: Dionara Dall' Agnol
Título do Trabalho: As diferenças e a produção das identidades surdas no brincar infantil
Autora: Ana Cláudia Barella
Título: Estranho: fora da trama do discurso - um estudo sobre sentidos da alfabetização em uma APAE
Autora: Adriane Souza da Silva Schein
Título: Nem anjos, nem demônios: discursos e representações de corpo e de sexualidade de pessoas
com deficiências na internet
Autora: Miriam Piber Campos
Título: Uma problematização do processo de inclusão de alunos asmáticos na educação física escolar um caso de interlocução entre limites e possibilidades
Autor: José Luis de Freitas
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM)
2 teses defendidas em 2014
Título: APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DE UM JOVEM COM ESPINHA BÍFIDA E SÍNDROME
DE ARNOLD CHIARI
Autor: Tânia Elisa Seibert
Título: ESTUDO DA EMANCIPAÇÃO DE SINAIS MATEMÁTICOS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS E LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA: INQUIETAÇÕES SOBRE UMA EREBAS
BRASILEIRA
Autor: HENRIQUE ARNOLDO JUNIOR

8 dissertações defendidas entre 2005 e 2014
Título: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O ALUNO CEGO: AÇÃO DOCENTE FRENTE À INCLUSÃO
Autor: OSMAR ANTÔNIO CERVA FILHO
Título: CONTÁTIL: POTENCIALIDADES DE UMA TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O ENSINO
DE CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA
Autor: MARIA ADELINA RAUPP SGANZERLA
Orientadora: Dra. Marlise Geller
Título: ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA LIBRAS: PRÁTICAS E REFLEXÕES
Autor: Débora Carolina Molina Lemes
Orientadora: Dra. Marlise Geller
Título: MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS: INVESTIGANDO PROPOSTAS DE
ENSINO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Autor: ROSIANE DA SILVA RODRIGUES
Título: TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO ESCOLAR DO DEFICIENTE VISUAL: UM
ESTUDO DE CASO NO ESTADO DE RORAIMA
Autor: SONIA DUARTE BRANDÃO
Título: (RE)PENSANDO O USO DE MAPAS CONCEITUAIS: UM ESTUDO DE CASO COM
LIBRAS E SIGNWRITING NA EDUCAÇÃO SEXUAL
Autor: LISIANE MALLMANN
Orientadora: Dra. Marlise Geller
Título: CONCEITOS LÓGICOS MATEMÁTICOS E SISTEMA TUTORIAL INTELIGENTE: uma
experiência com pessoas com Síndrome de Down
Autor: Elisete Adriana José Luiz
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: IMPLEMENTANDO A GINCANA SÓCIOCULTURAL COMO
METODOLOGIA PARA ALUNOS SURDOS
Autor: NILDA PEREIRA DE OLIVEIRA IRIGOYEN

Programa de Pós-graduação em Odontologia (PPGOdonto)
2 teses defendidas em 2012
Título: Avaliação da qualidade de vida, autoestima e depressão em pacientes adultos com deformidades
dento-esqueléticas
Aluno: Marcelo Weissbluth Frejman

Título: Autoestima, qualidade de vida e estética facial de pacientes portadores de fissuras labiais e/ou
palatais em tratamento
Aluno: Roberta Pacheco Russomanno

Anexo 31 – Divulgação da oferta do Exame de Proficiência em Língua Portuguesa para surdos
Língua portuguesa para surdos

Anexo 32 – Demonstrativo da oferta gratuita do curso Abordagem Com cidadania às Pessoas com Deficiência
Curso Abordagem com Cidadania às Pessoas com Deficiência
(gratuito)
• Duração: 24h
• Atividades entre 2013 e 207: 9
• Beneficiados: 148

Curso

Período

Datas

Participantes

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2013/02

06/08/2013 a
29/08/2013

16

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2013/02

17/09/2013 a
17/10/2013

14

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2013/02

26/11/2013 a
16/12/2013

37

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2014/01

06/03/2014 a
01/04/2014

17

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2014/01

08/04/2014 a
29/04/2014

14

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2014/02

08/05 a 03/06/2014

15

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
Deficiência

2014/02

15/07/2014 a
07/08/2014

14

Abordagem com Cidadania às Pessoas com
2014/02
Deficiência
Abordagem com Cidadania às Pessoas com
2017/02
Deficiência
Total de participantes
Folder de divulgação

28/10/2014 a
20/11/2014
22/08/2017 a
19/09/2017

8
13
148

Print Screen do Informativo do campus

Modelo de atestado

Registro de atividades desenvolvidas durante a formação

Anexo 33 – Demonstrativo da oferta do curso de LIBRAS (extensão), no período de 2013 a 2017
Curso de LIBRAS – níveis I, II, II e IV

Anexo 34 – Notícia sobre atividade realizada no âmbito do curso de formação de
Tradutores/Intérpretes de LIBRAS

Anexo 35 – Demonstrativo de ações de acolhimento e inclusão de colaboradores com deficiência

Anexo 36 – Notícia sobre evento realizado na área da acessibilidade

Anexo 37 – Peça de divulgação do 1º Colóquio Ulbra de Extensão, Pesquisa e Ensino

Folder de divulgação

Anexo 38 – Registro da participação da Ulbra na ExpoTAI 2017

Anexo 39 – Registro da realização, na Ulbra, da 20ª Olimpíada das APAES do RS

Anexo 40 – Registro do Encontro em Memória de Humberto Lippo

Anexo 41 – Demonstrativo dos projetos comunitários da Ulbra na área da Acessibilidade

Projetos Comunitários ULBRA na área da Acessibilidade
Campus
Cachoeira do
Sul

Período
2017

Projeto
Atendimentos
Acessibilidade ao saber e estimulo ao
3.600
conviver na formação do profissional
em Educação Física
2013
Inclusão cognitiva em Matemática
54
2013 a 2017 CEAMA - Centro de Estudos da
1.330
Atividade Motora Adaptada
2013 a 2017 CIEPRE - Centro Interdisciplinar de
3.910
Estudos em Psicomotricidade
Relacional
Canoas
2016 e 2017 Conquistando saúde: Atendimento
360
Odontológico de pessoas com
deficiência
2016 e 2017 Moda inclusiva Rio Grande do Sul
1.850
2017
Projeto de melhorias de mobilidade
4
para PcD no campus Canoas da Ulbra
2013
Vicenciando a inclusão na APAE
48
São Jerônimo
2016
Vicenciando a inclusão das APAES
10
2012
Programa de Atividade Motora
75
Adaptada
Torres
2014 a 2017 Programa de Atividade Motora
330
Adaptada
Total de atendimentos
11.571

Anexo 42 – Notícia da participação da Ulbra no Comdip de Canoas/RS

Anexo 43 – Registro, no site do CNPQ, de Grupo de Pesquisa que investiga a Acessibilidade

Anexo 44 – Demonstrativo de TCC de pós-graduação (lato sensu) na área da Acessibilidade

Anexo 45 – Livro publicado pelo PPGECIM, com abordagem ao tema Acessibilidade

Anexo 46 – Divulgação, na revista Multicampi, de pesquisa de doutoramento junto ao PPGECIM

Anexo 47 – Registro de participação da Ulbra em publicação promovida pelo governo gaúcho

Anexo 48 – Registro da participação da Ulbra em eventos promovidos pela Embaixada da Suécia no Brasil
Convite

E-flyer

Reitoria da Ulbra recebida pelo Embaixador da Suécia

Comitiva da Ulbra presente nos eventos promovidos
pela Embaixada da Suécia no Brasil

Anexo 49 – Registro da realização, na Ulbra, da exposição sueca ‘Acessibilidade. Além dos espaços físicos’
Print Screan

Representantes das Federações gaúcha e brasileira das APAES, recebidos pela gestão institucional de
Acessibilidade da Ulbra, durante a realização da exposição ‘Acessibilidade. Além dos espaços físicos’

E-flyer

Exposição ‘A Reforma Através da Arte’
Ação alusiva às celebrações dos 500 anos da Reforma Luterana

Local
Associação Leopoldina Juvenil
IELB/Conselho Diretor
Polo EAD Ulbra
Seminário Concórdia
Ulbra
Ulbra
Ulbra

Município
Porto Alegre
Porto Alegre
Novo Hamburgo
São Leopoldo
Canoas
Cachoeira do Sul
Porto Alegre

Anexo 50 – Exposição com texto disponível em áudio, através de QR Code

Locais que sediaram a Exposição em outubro de 2017

Detalhamento das obras

1-

2-

3-

10-

ID

Título

Autor(a)

Páginas e
Edição

1

Surdez e a Relação PaisFilhos na Primeira Infância

Rita Furtado

136p

2

Adão e Eva

Fabiano Rosa e
Lodenir Karnopp

32p. - 2ª
edição

Sociologia da Acessibilidade e
conhecimento Político das
Diferenças

Humberto Lippo
(org.)

175p.

3

4-

7-

5-

8-

6-

9-

4

In/Exclusão

5

Patinho Surdo

6

7

8

9

10

Cinderela Surda

Rapunzel Surda

Maura Corcini
Lopes e Maria
Cláudia Dal’Igna
(org.)

236p

Fabiano Rosa e
Lodenir Karnopp

28p. - 2ª
edição

Carolina Hessel,
Fabiano Rosa e
Lodenir Karnopp

36p. - 3ª
edição

Carolina Hessel
Silveira, Fabiano
Rosa e Lodenir
Becker Karnopp

33p. - 2ª
edição

O feijãozinho Surdo

Liège Gemelli
Kuchenbecker

(Inclui dvd em
libras)
32p.

Itinerários da Inclusão Escolar:
Múltiplos olhares, saberes e
práticas

Olga Solange
Herval Souza (org.)

200p.

Cultura Surda na
Contemporaneidade:
negociações, intercorrências e
provocações

Lodenir Karnopp,
Madalena Klein e
Márcia LunardiLazzarin (orgs.)

336p

Anexo 51 - Resumo das obras publicadas pela Editora da Ulbra, relacionadas à Acessibilidade

Obras publicadas pela Editora da ULBRA, afetas à área de
Acessibilidade

Anexo 52 – Página inicial do Termo de Cooperação firmado entre Ulbra e Assistiva

O texto segue...

Anexo 53 – Dados referentes à capacitação de colaboradores e docentes da Ulbra, em parceria com Assistiva

Atendimento Educacional Especializado e Tecnologia Assistiva
(modalidade EAD)

Períodos
15/04 a 31/07/2017
06/07 a 01/09/2017
25/07 a 23/10/2017
02/10 a 20/12/2017
Total

Beneficiados
11
01
33
05
50

Total Geral
Número de atividades: 4
Número de beneficiados: 50

Modelo de Certificado

Anexo 54 – Material divulgado pela Ulbra, de ação promovida pela parceira Assistiva

Anexo 55 – Termo de Cooperação firmado entre Ulbra e FADERS, vinculada ao governo gaúcho

Anexo 56 – Material de divulgação de ações realizadas em parceria com a IELB

Anexo 57 – Matérias e programas veiculados na Ulbra TV, sobre temas afetos à Acessibilidade

ULBRA TV
Matérias e Programas que abordam temas relacionados à
Acessibilidade

ULBRA CONEXÃO
1234-

Acessibilidade bloco 01 e 02
AACD
Microcefalia: entenda a Síndrome
Moda: Saiba mais sobre moda inclusiva

PRÉDIO 11
1- 4.12.2010
2- 11.06.2014
DROPS LIBRAS
1234-

Aprender LIBRAS 01
Aprender LIBRAS 02
Aprender LIBRAS 03
Aprender LIBRAS 04

DROPS ULBRA
1- Drops ULBRATV Inclusão
2- Campanha ULBRA além do conhecimento
3- ULBRA MOTORS : carros adaptados
4- Campus acessível
5- Viva bem 01 e 2
6- Viva bem03
ULBRA CONHECIMENTO
1- Moda inclusiva

ULBRA TV
Matérias e Programas que abordam temas relacionados à Acessibilidade
DVD 1 e 2

ULBRA TV
Matérias e Programas que abordam temas relacionados à Acessibilidade
DVD 3 e 4

Anexo 58 – Resumo de resultados da Avaliação Institucional 2016, no quesito Acessibilidade

Avaliação Institucional 2016 - Acessibilidade

Tabela 5 - Questão 5 (Eixo 2 – Dimensão 3)
FONTE: AI 2016

Tabela 21 - Questão 21 (Eixo 3 – Dimensão 2)
FONTE: AI 2016

Tabela 40 - Questão 40 (Eixo 3 – Dimensão 9)
FONTE: AI 2016

Tabela 41 - Questão 41 (Eixo 3 – Dimensão 9)
FONTE: AI 2016

Tabela 44 - Questão 44 (Eixo 3 – Dimensão 9)
FONTE: AI 2016

Tabela 54 - Questão 54 (Eixo 4 – Dimensão 5)
FONTE: AI 2016

Tabela 55 - Questão 55 (Eixo 4 – Dimensão 5)
FONTE: AI 2016

Tabela 56 - Questão 56 (Eixo 4 – Dimensão 5)
FONTE: AI 2016

Tabela 57 - Questão 57 (Eixo 4 – Dimensão 5)
FONTE: AI 2016

Tabela 58 - Questão 58 (Eixo 4 – Dimensão 5)
FONTE: AI 2016

Tabela 76 - Questão 76 (Eixo 5 – Dimensão 7)
FONTE: AI 2016

Tabela 77 - Questão 77 (Eixo 5 – Dimensão 7)
FONTE: AI 2016

Anexo 59 – Consulta, por parte da FADERS, acerca da possibilidade de realização, nas dependências
da Ulbra, da 2ª ExpoTAI, em 2018

Anexo 60 – Capa e contracapa da cartilha que será publicada em 2018, pela Editora da Ulbra

