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Introdução
Segue

Relatório

detalhado

da

execução

de atividades destinadas à

acessibilidade do estudante com deficiência, no âmbito da Educação Superior
na Universidade Federal do Espírito Santo, referente ao segundo semestre de
2015.

Breve histórico
O segundo semestre de 2015 foi marcado atuação da nova coordenação do
Núcleo de Acessibilidade da UFES (NAUFES), a partir da publicação da
Portaria nº 1.207, de 16 de junho de 2015. O NAUFES, criado pela Resolução
CUn nº 31, de 22 de dezembro de 2011, que se encontrava sem coordenação
oficial, pode iniciar, ao final do primeiro semestre, sua atuação em 2015.

Ainda que o planejamento de 2015 tenha começado no meio do ano, a nova
coordenação conseguiu resgatar as orientações do Documento Orientador
Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior SECADI/SESu 2013,
elaborar um Documento Orientador UFES 2015 e ainda redigir, em caráter
emergencial, o Plano Anual de Atividades 2015.

Parâmetros Norteadores (PN)
Um importante avanço do Documento Orientador UFES 2015 e do Plano Anual
de Atividades 2015 foi a nomeação de parâmetros norteadores (PN) para as
ações de acessibilidade e para os gastos financiados pelo Programa Incluir em
2015 na UFES:
1. marcos legais, políticos e pedagógicos, conforme Documento Orientador
SESu/SECADI 2013;
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2. definições na LOA 2015;
3. perfil da acessibilidade na UFES em 2015;
4. gastos iniciados em 2014 que exijam continuidade de execução;
5. demandas apresentadas em 2014 e não atendidas;
6. demandas apresentadas em 2015;
7. quesitos considerados na avaliação institucional;
8. quesitos constantes do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle (SIMEC) do Ministério da Educação;

Projetos Apoiados (PJ)
Esses parâmetros norteadores provocaram a sugestão de 18 projetos a serem
executados pelo NAUFES ainda em 2015:
1. Obras de acessibilidade para adequação física
2. Adequação de salas de aulas
3. Adequação de acessibilidade nos laboratórios de informática no SIB
4. Serviço de apoio acadêmico a deficientes surdocegos (contratação de guias-intérpretes)
5. Serviço de apoio acadêmico a deficientes auditivos (contratação de intérpretes de Libras)
6. Serviço de apoio acadêmico a deficientes físicos (contratação de pessoal de apoio p/
higiene, alimentação e mobilidade)
7. Aquisição de mobiliário acessível
8. Aquisição de recursos de tecnologia assistiva
9. Aquisição de material didático e pedagógico acessíveis
10. Desenvolvimento de sítio eletrônico acessível
11. Construção de laboratórios acessíveis
12. Aquisição de acervo acessível para o SIB
13. Manutenção do Núcleo de Acessibilidade instalado (NAUFES)
14. Apoio a eventos de acessibilidade
15. Implantação sistemática de pesquisa de satisfação com o público deficiente
16. Acolhimento dos alunos de graduação com deficiência
17. Monitoramento acadêmico dos alunos de graduação com deficiência
18. Outros projetos de acessibilidade

Ações Executadas por projeto apoiado
Com base nos projetos (PJ) definidos do Plano Anual de Atividades UFES
2015, foram executadas as seguintes ações:
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PJ 01 – Obras de acessibilidade para adequação física
Ação 01 – Solicitação de abertura dos banheiros acessíveis já construídos e
mantidos fechados em alguns horários (protocolados 23068.739377/2015-68;
23068.739392/2015-14; e 23068.739404/2015-01).

Ação 02 - Divulgação de matéria sobre gastos com acessibilidade na UFES no
sítio institucional da UFES:

Centro de Educação
acessibilidade

Física

recebe

investimentos

em

Publicado em 13 de Julho de 2015 - 08:59

Visando à acessibilidade, a Ufes, por meio da Prefeitura Universitária, investiu R$ 968 mil em
reformas no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/Ufes). As obras, já concluídas, foram
realizadas no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (Nupem), que
recebeu a instalação de um elevador e de rampas e o nivelamento das calçadas que dão acesso ao
prédio. Também está em andamento a reforma do ginásio principal, com o objetivo de modernizar a
estrutura e acolher a comunidade de forma mais confortável, inclusive pessoas com limitações
físicas.
Entre 2013 e 2015, a Universidade investiu mais de R$ 2,5 milhões exclusivamente em reformas e
adequações de prédios para garantir a acessibilidade. As calçadas do anel viário do campus de
Goiabeiras – que tem mais de 3 km de comprimento - foram adequadas com o podotátil, um tipo de
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piso diferenciado, que ajuda os deficientes visuais a se locomoverem com mais segurança e também
é conhecido como calçada cidadã. Entre os investimentos também estão a sinalização vertical e
horizontal, pintura das vagas especiais, adequação e nivelamento de calçadas e manutenção de
elevadores.
Segundo o gerente de Planejamento Físico da Prefeitura, Franscisco Primo, a prioridade da
Universidade é possibilitar que todos os alunos tenham acesso às aulas e aos prédios. De acordo
com ele, 90% dos prédios da Ufes possuem pelo menos uma entrada acessível para as pessoas que
possuem alguma dificuldade de locomoção: “Porém, caso haja alguma situação em que o acesso à
sala de aula não seja possível, poderá ser feito o deslocamento da turma para um lugar com acesso
adequado, para que ninguém seja prejudicado, até que as devidas adequações sejam viáveis”,
explicou Primo.
As novas construções da Ufes seguem a norma do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), que prevê que os prédios devem contemplar todos os requisitos de acessibilidade. No
entanto, de acordo com o gerente de Obras da Prefeitura, Márcio Chiabi, muitos prédios da
Universidade são antigos e não estão de acordo com o regulamento de acessibilidade. “Algumas das
156 construções do campus de Goiabeiras possuem cerca de 50 anos e não estão totalmente
adequadas. Gradualmente, nosso projeto é reformar esses prédios e deixá-los acessíveis a todos os
usuários”, ressaltou Márcio Chiabi.
De acordo com o vice-coordenador do Núcleo de Acessibilidade da Ufes, Eduardo Ozorio,
atualmente estudam na Universidade 45 pessoas com alguma limitação física.
Texto
e
foto:
Jéssyka
Edição: Ana Paula Vieira
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Projeto
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http://www.ufes.br/conteudo/centro-de-educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica-recebe-investimentos-emacessibilidade

Ação 03 - Empenho, no valor de R$ 69.211,00, referente à contratação de
empresa especializada para a adaptação da calçada do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) em atendimento às exigências de “calçada cidadã”, Decreto nº
15.200 da PMV, conforme 2015NE802935.
PJ 02 – Adequação de salas de aula
Ação 01 - Empenho, no valor de R$ 65.865,95, para atender despesa com
reforma do prédio de Direito ED V – registro SIMEC nº 48.408, conforme
2015NE802790.
PJ 03 – Adequação de acessibilidade nos laboratórios de informática no
SIB
Ação 01 - Insistência em proposta de parceria NAUFES com Biblioteca Central
(prot. nr. 23068.735804/2015-39);
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Ação 02 - Insistência em proposta de parceria NAUFES com BS do CEUNES
(prot. nr. 23068.738375/2015-51);

Ação 03 - Insistência em proposta de parceria NAUFES com BS do CCA (prot.
nr. 23068.738373/2015-62);
PJ 05 – Serviço de Apoio Acadêmico a deficientes auditivos
Ação 01 – tradução para Libras durante debate em consulta eleitoral para reitor,
no CEUNES (protocolado 23068.754544/2015-09).

Ação 02 - tradução para Libras durante debate em consulta eleitoral para reitor,
no Campus de Goiabeiras (protocolado 23068.751488/2015-42).

Ação 03 - tradução para Libras decorrente à solicitação emergencial de
intérprete para o Centro de Educação (protocolado 23068.748892/2015-39).
Ação 04 – tradução para Libras no Fórum de Educação Inclusiva (protocolado
23068.756819/2015-31).

Ação 05 - atendimento a aluna surda e usuária da LIBRAS pelas prestadoras de
serviços Ana Carolina Duarte de Oliveira

e Eliete Furtado de Miranda, no

período de 3 de agosto a 4 de dezembro de 2015, referente a serviço de
tradução simultânea de conteúdo de todas as disciplinas do curso de
Pedagogia.
Ação 06 – a servidora intérprete Joyce Karolina R. Baiense foi emprestada ao
Centro de Educação, face à greve dos servidores públicos, atendendo as
demandas do curso de Pedagogia, incluindo as dos cursos de pós-graduação.
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PJ 06 - Serviço de apoio acadêmico a deficientes físicos (contratação de
pessoal de apoio p/ higiene, alimentação e mobilidade)
Ação 01 – Contratação de bolsistas para a prestação de serviços de ledores e
de mobilidade no Campus de Goiabeiras.
PJ 08 – Aquisição de recursos de tecnologia assistiva
Ação 01 – Empenho, no valor de R$ 10.800,00, de processo de solicitação de
prestação de serviços de vídeo atendimento com vídeo interpretação para
comunicação com deficientes auditivos e surdos através da interpretação via
videofone, conforme 2015NE802666;

Ação 02 - envio de consulta aos gestores do Restaurante Universitário acerca
de nome da empresa e especificação técnica de aparelho de leitura de créditos
do

cartão

do

Restaurante

Universitário.

Essa

consulta

decorreu

de

questionamento apresentado por aluna deficiente visual na Reunião de
Acolhimento realizada no dia 22/10/2015, questionando sobre a possibilidade
de inclusão de algum dispositivo de voz ou de ampliação das letras e números
do aparelho. O Restaurante Universitário respondeu a consulta do NAUFES,
que iniciou negociações com a empresa fornecedora do aparelho. (conforme
protocolado

UFES

23.068.783632/2015-18

–

MEMO

058/2015

–

DPAE/PROAECI, de 14 de dezembro de 2015).
Ação 03 – Solicitação de aquisição de tablets para deficientes visuais (processo
23068.018789/2015-61);
Ação 04 – Solicitação de aquisição de equipamento “Linha Braille” (processo
23068.018920/2015-90);
Ação 05 - Transferência de equipamentos – 01 (hum) scanner de voz
(patrimônio UFES nº 276845) e 01 (uma) impressora Braille (patrimônio UFES
nº 278697) - ao Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial
(NEESP), do Centro de Educação, com assinatura de Termo de Compromisso
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datado de 18 de dezembro de 2015, sob responsabilidade da professora Sonia
Lopes Victor, coordenadora do NEESP. O evento de transferência dos
equipamentos foi divulgado no sítio institucional da UFES:

Núcleo sobre Educação Especial promove palestra e recebe
equipamentos
Publicado em 17 de Dezembro de 2015 - 07:56

Nesta sexta-feira, 18, ocorre o 4º encontro do Ciclo de Estudos e Debates sobre Educação Especial:
acessibilidade, atendimento educacional especializado e práticas pedagógicas, no auditório do
Centro de Educação da Ufes, das 8h30 às 17h. A professora da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) Enicéia Gonçalves Mendes profere a palestra “Observatório Nacional de Educação
Especial: implantação do programa das salas de recursos multifuncionais”. O evento é uma
realização do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial (Neesp), do Centro de
Educação.
Nesta oportunidade, às 8h30, o Neesp receberá uma impressora Braille e um scanner de voz. A
entrega será feita pelo Núcleo de Acessibilidade da Ufes (Naufes), da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis e Cidadania (Proaeci), que adquiriu os equipamentos para o uso de alunos com
deficiência visual (cegos ou de baixa visão).
Além das impressões para quem usa o código Braille, o scanner de voz, segundo o coordenador do
Naufes, Cesar Cunha, é um equipamento que faz a leitura de voz de arquivos salvos em um
computador. “Uma página de um livro, por exemplo, pode ser escaneada e lida para a pessoa cega
ou de baixa visão”, explicou. Segundo Cesar Cunha, tais equipamentos serão distribuídos também
para o Centro de Ciências Agrárias (CCA), em Alegre, e para o Centro Universitário Norte do Espírito
Santo (Ceunes), em São Mateus.
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A coordenadora do Neesp, Sonia Lopes Victor, informa que todos os interessados em utilizar os
equipamentos podem entrar em contato com o Núcleo para agendamentos e solicitações, por meio
do telefone 4009-2558, preferencialmente no período da tarde.
Ciclo de Estudos
Para os interessados em participar da palestra, o credenciamento pode ser realizado pelo emailneesp.ce.ufes@gmail.com ou no próprio local do encontro, a partir das 8 horas.
O Ciclo de Estudos e Debates teve início em 29 de abril desse ano, sob a coordenação da
professora Sonia Lopes Victor e promoção do Neesp, em colaboração com o Fórum Permanente de
Educação Inclusiva do Estado do Espírito Santo, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Ufes.

Ação 06 - Transferência de equipamentos – 01 (hum) microscópio biológico
binocular (patrimônio UFES nº 277568) e 01 (um) estereoscópio binocular
(patrimônio UFES nº 277569) - ao Departamento de Ciências Biológicas, do
Centro de Ciências Humanas e Naturais, com assinatura de Termo de
Compromisso datado de 18 de dezembro de 2015, sob responsabilidade da
professora Valquíria Ferreira Dutra.
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A entrega de equipamentos contou, ainda, com a presença da pró-reitora de
Graduação, professora Maria Auxiliadora Corassa.

Ação 07 - retomada de negociação acerca de demanda da professora Aline de
Menezes Bregonci, do CCA, para aquisição de lupa para aluno com baixa
visão, matriculado no Centro de Ciências Agrárias, não concretizada por tratarse de produto importado. A professora ficou encarregada de averiguar se há
similar nacional da lupa eletrônica que atenda o aluno e garanta a sua
permanência.

PJ 09 - Aquisição de material didático e pedagógico acessíveis
Ação 01 – Empenho, no valor de R$ 5.177,05, referente à aquisição de material
permanente (material didático) para atender aluna do curso de Ciências
Biológicas, conforme 2015NE802574;
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PJ 10 – Desenvolvimento de sítio eletrônico acessível
Ação 01 - Os prestadores de serviço Gutierre Nascimento de Sá, Ana Carolina
Duarte de Oliveira e Eliete Furtado Miranda, juntamente com a servidora Joyce
Karolina Ribeiro Baiense, fizeram as traduções dos editais e decretos abaixo
citados, para incluir no site da PROAECI como forma de acesso para o público
surdo. No período de 03 de agosto a 04 de dezembro do ano de 2015, foram
realizadas 4 traduções em mídias, contidas nos links abaixo:
1. Edital nº 17/2015 UFES 06/08/2015
a. https://www.youtube.com/watch?v=uBJmkSga3QY
2. Informações gerais UFES 21/08/2015
a. https://www.youtube.com/watch?v=47pU6DHRaL0
3. Edital nº 08/UFES VEST/2016 (LIBRAS) 23/09/2015
a. https://www.youtube.com/watch?v=XB7EZzx-3eo
4. Decreto 6.135, de junho de 2007 em Libras 19/11/2015
a. https://www.youtube.com/watch?v=j-pgewjq_v4

PJ 13 - Manutenção do Núcleo de Acessibilidade instalado (NAUFES)
Ação 01 – solicitação de aquisição de mobiliário para o NAUFES (processo nº
23068.018793/2015-29);

Ação 02 - envio, ao coordenador geral do NAUFES, de relatório de empenhos
emitidos em 2015, para garantir a efetiva entrega dos produtos adquiridos nas
instalações do Núcleo de Acessibilidade da UFES (conforme processo UFES nº
23068.020586/2015-34 – MEMO nº 044/2015 – DPAE/PROAECI, de 20 de
novembro de 2015).
Ação 03 – envio, ao coordenador geral do NAUFES, de diretrizes para a
elaboração mensal da Folha de Pagamento (conforme protocolado UFES nº
23068.778524/2015-15 – MEMO nº 045/2015 – DPAE/PROAECI, de 23 de
novembro de 2015).
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Ação 04 – envio, à PROPLAN/UFES, de pedido de informação acerca da
dotação orçamentária prevista na PLOA 2016 para o Programa Incluir –
Acessibilidade na Educação Superior a ser executado pela UFES (conforme
protocolado UFES nº 23068.780745/2015-53 – MEMO nº 051/2015 –
DPAE/PROAECI, de 02 de dezembro de 2015). A informação foi solicitada para
a formulação do Plano Anual de Atividades 2016 do NAUFES.
Ação 05 – envio, ao coordenador geral do NAUFES, de manifestação de
preocupação acerca da ampliação de público alvo, constante da Resolução
UFES nº 28/2015, que passa a incluir servidores – técnico-administrativos e
professores – que possuam algum tipo de deficiência, como possíveis
beneficiários de ações – e de gastos financiados pelo Programa Incluir
(conforme protocolado UFES nº 23068.781236/2015-48 – MEMO nº 052/2015 –
DPAE/PROAECI, de 03 de dezembro de 2015).
Ação 06 – envio, ao coordenador geral do NAUFES, de proposta de Termo de
Responsabilidade para análise, considerando a necessidade de transferência
de equipamentos de tecnologia assistiva adquiridos pelo NAUFES a outros
setores da instituição (UFES) ou a pessoas físicas. (conforme protocolado
UFES nº 23068.781784/2015-78 – MEMO nº 053/2015 – DPAE/PROAECI, de
04 de dezembro de 2015).
Ação 07 – envio, ao diretor do Centro Universitário Norte de São Mateus
(CEUNES), de e-mail decorrente de pergunta apresentada por aluna daquele
centro no I Simpósio Internacional de Estudos Comparados em Educação,
questionando a qualidade do sistema de iluminação nas vias internas de acesso
no CEUNES, apresentando o NAUFES, a base legal para sua criação, seu
objetivo, colocando-o à disposição do centro para possível financiamento de
solução do problema, se pertinente.
Ação 08 – convocação de reunião com todos os membros do NAUFES para
reunião ordinária no dia 15 de dezembro para (1) apresentação do Relatório
SECADI 2015/1; (2) discussão do artigo “Desafios para acessibilidade em
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2016”; e (3) discussão e aprovação do Plano Anual de Atividades 2016 do
NAUFES. A reunião contou com a presença de 5 (cinco) membros (apenas um
ausente) e culminou com a aprovação do Plano Anual de Atividades 2016, que
foi submetido à aprovação do pró-reitor da PROAECI, como exige a Resolução
nº 28/2015, e, posteriormente, aprovado.
Ação 09 – Gerenciamento do Programa Incluir (atividades-meio):
Subação 01 - gestão orçamentária dos recursos orçamentários do Programa
Incluir, visando eficiência e eficácia nos gastos;

Subação 02 - acompanhamento da frequência e do trabalho executado pelos
alunos prestadores de serviços de apoio;
Subação 03 - organização e encaminhamento mensal de Folha de Pagamento
dos prestadores de serviço envolvidos nos diversos serviços de apoio
acadêmico financiados pelo Programa Incluir (diversos documentos);

Subação 04 - monitoramento e gerenciamento mensal do crédito disponível, por
meio do SIAFI e de planilhas próprias, com projeções necessárias ao efetivo
funcionamento dos serviços prestados;

Subação 05 - operacionalização das compras de equipamentos e serviços
financiados pelo Programa Incluir, com elaboração de Termos de Referência e
toda a formalização exigida, incluindo todo o acompanhamento processual;
Ação 10 – divulgação, junto à Prefeitura Universitária, do Plano Anual de
Atividades 2016, aprovado em dezembro de 2015, com a dotação orçamentária
que pode ser utilizada em obras de acessibilidade;

PJ 14 – Apoio a eventos de acessibilidade
Ação 01 – os prestadores de serviço Gutierre Nascimento de Sá, Ana Carolina
Duarte de Oliveira e Eliete Furtado Miranda, Devailda Maria de Oliveira Caus e
a servidora Joyce Karolina Ribeiro Baiense prestaram serviços de interpretação
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na Reunião de Acolhimento, apresentação do NAUFES, realizada no dia 22 de
outubro no Auditório do Centro de Artes, localizada no CEMUNI IV, ocorrido na
parte da manhã e na parte da tarde, com duração de 8 horas. Foi interpretada
toda a apresentação durante o evento ajudando na participação dos surdos e
deficientes auditivos presentes ao evento, também interpretando as perguntas
apresentadas por eles aos palestrantes.
Ação 02 - os prestadores de serviço Washington Galvão e Devailda Maria de
Oliveira Caus (parte da Manhã), Guilherme Kessy do Nascimento Purqueira e
Lidya Cruz Pereira (parte da Tarde), fizerem ligações a todos os alunos com
deficiência matriculados ativos na universidade, para convidar para Reunião de
Acolhimento, apresentação do NAUFES, realizada no dia 22 de outubro no
Auditório do Centro de Artes, localizada no CEMUNI IV, ocorrido na parte da
manhã e na parte da tarde, com duração de 8 horas; conforme tabela abaixo:

Ligações
Quantitativo de
alunos

Convocação para Evento do NAUFES
Realizadas
Atendidas
191

123

Confirmadas
32

Ação 03 – participação do coordenador do NAUFES, Joaquim César Cunha dos
Santos no I Simpósio Internacional de Estudos Comparados em Educação,
ocorrido no Centro de Educação – UFES, na Mesa Redonda: Acessibilidade na
educação superior: perspectivas brasileiras e mexicanas, com o tema
“Programa Incluir e Núcleo de Acessibilidade da UFES: ações e desafios”.

Ação 04 - participação do vice-coordenador do NAUFES, economista Eduardo
Ozório Nunes dos Santos,.da 2ª edição do workshop “Todos juntos por um
Brasil mais acessível”, como ouvinte, realizado pelo NEACE/CNMP – Núcleo de
Atuação Especial em Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério
Público, em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do
Espírito Santo, no dia 23 de outubro de 2015, com carga horária de 08 (oito)
horas.
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PJ 16 - Acolhimento dos alunos de graduação com deficiência
Ação 01 – Reunião de Acolhimento – realizada no dia 22 de outubro de 2015,
com o objetivo de apresentar o NAUFES aos alunos com deficiência
matriculados na UFES, na qual várias questões foram levantadas pelos alunos
presentes;
PJ 17 – Monitoramento acadêmico dos alunos de graduação com
deficiência
Ação 01 – elaboração do “Mapa da Acessibilidade - UFES 2015/2” –
diagnóstico preliminar buscando nortear espacialmente e por deficiência os
gastos do Programa Incluir, as políticas e as ações de monitoramento
acadêmico;
Ação 02 – envio de pesquisa a todos os alunos da UFES sobre o NAUFES e
alunos com deficiência (protocolado 23068.747833/2015-43);
Ação 03 – solicitação de alteração na categoria de termos sobre deficiências no
Sistema de Informações para o Ensino (SIE) (processo 23068.0133997/201573);

Ação 04 - envio de questionamento à Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação da UFES acerca da existência de dados sobre contingente de
alunos com deficiência matriculados nos cursos e pesquisas ligados à PósGraduação (conforme protocolado UFES 23.068.783114/2015-96 – MEMO
054/2015 – DPAE/PROAECI, de 07 de dezembro de 2015).

Ação 05 - envio de questionamento à Pró-Reitoria de Extensão da UFES acerca
da existência de dados sobre contingente de alunos com deficiência
matriculados nos cursos e projetos de Extensão Universitária – resposta da
PROEX: “(...) nos registros do Siex UFES Sistema Informação da Extensão –
não há dados sobre alunos com deficiência nas equipes participantes de
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atividades de extensão. Esses dados não são solicitados nos formulários de
preenchimento das atividades e suas equipes de trabalho”. (conforme
protocolado

UFES

23.068.783122/2015-32

–

MEMO

055/2015

–

DPAE/PROAECI, de 07 de dezembro de 2015).
Ação 06 – envio, ao coordenador geral do NAUFES, de pedido de consulta ao
Departamento de Assistência Estudantil da PROAECI, de demanda referente à
situação de dois alunos com autismo. Essa consulta decorreu de depoimento
apresentado por aluna com autismo na Reunião de Acolhimento, realizada no
dia 22/10/2015, questionando a situação de invisibilidade em que se encontram
os alunos autistas na UFES, exigindo políticas mais focadas nesses alunos.
(conforme protocolado UFES 23.068.783634/2015-07, de 14 de dezembro de
2015 – MEMO 058/2015 – DPAE/PROAECI).
Ação 07 - desligamento de alunos com deficiência – diante da publicação, pela
Pró-Reitoria de Graduação, de listagem de alunos em risco de desligamento
com base na Resolução nº 24/2000, o NAUFES identificou a presença de 08
(oito) alunos com deficiência, encaminhou solicitação à PROGRAD por
tratamento especial (conforme processo UFES 23.068.021433/2015-12, de 14
de dezembro de 2015 – MEMO 060/2015 – DPAE/PROAECI) e enviou e-mail a
cada um dos alunos, visto que a demanda teria que ser individual.
Ação 08 – contato, por e-mail, com o diretor do Departamento de Gestão da
Informação da Pró-Reitoria de Planejamento Institucional (PROPLAN) da
UFES, objetivando reforçar a necessidade de parceria para as atividades de
monitoramento e geração de indicadores de todas as políticas de assistência
estudantil executadas pela UFES, com resposta favorável.

PJ 18 - Outros projetos (ações) de acessibilidade
Ação 01 – contatos, em julho de 2015, com o pessoal da Coordenadoria de
Licitações e Compras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Av. Fernandes Ferrari, 514 - Campus Universitário Alaor Queiroz de Araújo
Goiabeiras – CEP 29.075-910 - Tel. 3145.4587

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFES

do Espírito Santo para possíveis parcerias na adesão de Atas de Registro de
Preços existentes.
Ação 02 – participação de reunião na PROPLAN no dia 13 de julho referente
demanda da SECADI pelos relatórios referentes ao primeiro semestre de 2015
e 2012.
Ação 03 – encaminhamento de consulta ao MEC a respeito do público alvo do
Programa Incluir, se incluídos alunos da pós-graduação (protocolo 1205179,
finalizado em 11/01/2016);

Ação 04 - o prestador de serviço Washington Galvão desempenhou a função de
acompanhar dois alunos autistas (mãe e filho) pela Universidade, pois ambos
sentem dificuldades, pelo fato dos caminhos serem mal sinalizados e não
sabem onde são os centros e os locais mais importantes para a vivência
universitária.
Ação 05 – o vice-coordenador do NAUFES redigiu artigo jornalístico intitulado
“Universidade para todos” em resposta a artigo publicado por jornalista na
coluna Livre Acesso do jornal “A Tribuna” intitulado “Universidade para quem
mesmo?”. O artigo foi encaminhado para a Superintendência de Cultura e
Comunicação (SUPECC) da UFES no dia 30.09.2015.
Ação 06 – os ledores Lidya Cruz Pereira e Guilherme Kessy do Nascimento
Purqueira prestaram serviços de leitura à aluna com baixa visão, no período de
03 de agosto a 04 de dezembro, com a frequência semanal, com carga horária
diária de 4 horas de leitura. O serviço de leitura referiu-se a todo o conteúdo de
todas as disciplinas do 3º período do curso de Comunicação Social,
acontecendo sempre no espaço do NAUFES.
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Programa Incluir – Indicadores UFES 2015/1
Seguem

alguns

indicadores

sugeridos

pelo

Documento

Orientador

SECADI/SESU 2013:

Indicador de Impacto
Quantitativo de alunos com deficiência matriculados:

MAPA DA ACESSIBILIDADE DA UFES 2015/2- POR CAMPUS
Não
Mental/
Múltipla informado/
Intelect
outra
ual

Física

Auditiva

Baixa
Visão

Cegueira

Alegre

2

2

9

0

27

1

Goiabeiras

35

28

37

6

71

Maruípe

3

-

5

1

São Mateus

5

4

5

EAD

1

2

TOTAL UFES

46

Campus

%

13,41

TOTAL

%

1

42

12,24

3

37

217

63,27

13

-

4

26

7,58

1

16

1

2

34

9,91

2

-

-

-

19

24

7,00

36

58

8

127

5

63

343

100,00

10,50

16,91

37,02

1,46

2,33

18,37

100,00

Fonte: Mapa da Acessibilidade – UFES 2015/2
Elaboração: DPAE/PROAECI

O levantamento efetuado pelo Mapa de Acessibilidade indicou a existência de
343 alunos com deficiência na UFES, distribuídos pelos campi de Alegre,
Goiabeiras, Maruípe e São Mateus, além do ensino a distância.

Os dados disponibilizados permitiram também uma agregação por tipo de
deficiência: física, auditiva, baixa visão, cegueira, mental/intelectual, múltipla e
não informados/outros.
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Indicador de Meta
Na UFES, existe um (01) Núcleo de Acessibilidade implantado no Campus de
Goiabeiras, conforme Resolução UFES/CUn nº 31, de 22 de dezembro de
2011.

Indicadores de Processo
a) Quantidade de recursos financeiros investidos
Ação 4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior
Plano Orçamentário – PO 0001
PTRES – 086.946
Dotação de custeio – R$ 129.611,00
Dotação de capital – R$ 129.611,00
Dotação total – R$ 259.222,00
b) Execução orçamentária – 2015/2

UFES – PROGRAMA INCLUIR – RESUMO DA EXECUÇÃO - 2015

PTRES 086.946

FONTE 0100

Em R$ 1,00

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO
INICIAL (a)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(b)

DESPESAS
CORRENTES

129.611

129.611

43.200

85.611

128.811

99,38

DESPESAS DE
CAPITAL

129.611

129.611

-

129.611

129.611

100,00

TOTAL

259.222

259.222

43.200

215.222

258.422

99,69

CATEGORIA
ECONÔMICA

1º SEM.

2º SEM.

TOTAL
EMPENHADO

%
1º SEM.
22.400

22.400

2º SEM.

TOTAL
LIQUIDADO

%

26.400

103.211

80,13

63.186

66.425

51,25

89.586

169.636

65,64

FONTE: SIAFI
ELABORAÇÃO: DPAE/PROAECI

Da dotação de despesas correntes, 99,38% foram empenhadas, e da dotação
de capital, 100% foram empenhadas.
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UFES – PROGRAMA INCLUIR 2015 – POR NOTA DE EMPENHO
PTRES 086.946

FONTE 0100

DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

Em R$ 1,00

VALOR

DESPESAS CORRENTES
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
NE 000.179
OUTROS SERVIÇOS - PESSOA
JURÍDICA
NE 802.666
NE 802.935
DESPESAS DE CAPITAL
OUTROS SERVIÇOS - PESSOA
JURÍDICA
NE 802.790
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
NE 802.334
NE 802.574
NE 802.660
NE 802.661
NE 802.662
TOTAL DAS DESPESAS

TIPO DA DESPESA

128.811
48.800
48.800

PRESTADORES DE SERVIÇOS

80.011
10.800
69.211

SERVIÇO VPAD
CALÇADA DO CCS

129.611
65.866
65.866

REFORMA PRÉDIO DO DIREITO EDV

63.745
57.399
5.177
240
370
559

IMPRESSORAS BRAILLE
EQUIPAMENTOS P/ ALUNA DEFICIENTE
VISUAL
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DIVERSOS

258.422

FONTE: SIAFI
ELABORAÇÃO: DPAE/PROAECI

c) Número de projetos elaborados.
A LOA 2015 fixou, em 2014, a meta física de 15 projetos a serem apoiados. No
entanto, a partir da definição dos parâmetros norteadores e do Plano Anual de
Atividades 2015 (ainda que definido no meio do ano), o NAUFES projetou, de
forma experimental, o apoio a de 18 projetos de acessibilidade acadêmica. Na
verdade, são projetos bem amplos, panorâmicos, cujo objetivo principal era
Av. Fernandes Ferrari, 514 - Campus Universitário Alaor Queiroz de Araújo
Goiabeiras – CEP 29.075-910 - Tel. 3145.4587

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFES

enquadrar

as

demandas

existentes

(como

definidas

nos

parâmetros

norteadores) à nomenclatura exigida pela LOA 2015 e pelo SIMEC. Portanto,
Meta física LOA 2015 – 15 projetos apoiados
Meta física NAUFES 2015 – 18 projetos apoiados
Meta física atingida – 2015/2 – 13 projetos apoiados

A meta dos 15 projetos apoiados não foi atingida por vários motivos: em
primeiro lugar, face ao pouco tempo da equipe gestora na coordenação do
NAUFES; em segundo lugar, face à insuficiência da dotação orçamentária
disponibilizada, o que fez com que algumas ações e aquisições fossem
transferidas

para

2016;

em

terceiro

lugar,

face

às

dificuldades

de

operacionalizar algumas demandas no segundo semestre de 2015.

O Plano Anual de Atividades 2016
Os membros do NAUFES aprovaram, no dia 15 de dezembro de 2015, o Plano
Anual de Atividades para 2016.

Novos projetos foram apoiados para 2016. Após 6 meses de trabalho da
direção empossada em junho de 2015, já foi possível focar em projetos mais
temáticos (finalísticos), tentando dar um peso menor aos projetos e ações
direcionados à gestão e manutenção do NAUFES. Assim, para 2016, os novos
projetos serão:

I.

Projetos Temáticos Finalísticos

Projetos direcionados ao perfil do público alvo diagnosticado no Mapa da
Acessibilidade relacionados às diversas barreiras a superar:
1. Atuação e formação de docentes e discentes;
2. Obras e reformas de acessibilidade física;
3. Adequação de acessibilidade a laboratórios de informática;
4. Contratação de pessoal para serviços de apoio a alunos com deficiência;
5. Aquisição de mobiliário e equipamentos de tecnologia assistiva;
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6. Acesso e desenvolvimento a pesquisas e inovações tecnológicas;
7. Aquisição de material didático e pedagógico acessíveis;
8. Desenvolvimento de sítio eletrônico acessível;
9. Construção de laboratórios acessíveis;
10. Aquisição de acervo acessível para as bibliotecas;
11. Apoio e incentivo à participação em eventos;
12. Participação em projetos que objetivem ampliação de acesso à educação
superior de alunos com deficiência;
13. Acolhimento acadêmico a alunos com deficiência;
14. Monitoramento psicossocial e pedagógico a alunos com deficiência;
15. Monitoramento e Avaliação Periódicos (acesso, permanência e conclusão
de cursos) de alunos com deficiência e egressos

II.

Projeto de Gestão

1. Gestão e Manutenção do Núcleo de Acessibilidade da UFES.

A aprovação do PAA 2016 foi embasada em documento redigido pela
coordenação do NAUFES acerca dos desafios das políticas de assistência
estudantil e de acessibilidade frente às incertezas de 2016, tanto aquelas
vinculadas à crise nacional como às questões institucionais.

O grande desafio para 2016 será atender as demandas e imposições legais
num momento de redução de dotação orçamentária, de restrições na execução
e de dificuldades internas decorrentes das novas regras inseridas na Resolução
CUn nº 28/2015.

Vitória (ES), 19 de janeiro de 2016.

Eduardo Ozório Nunes dos Santos
Coordenador-Geral do NAUFES em substituição
Economista – CORECON ES nº 538 – SIAPE 158837
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