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RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar as condições de acessibilidade na Universidade Federal do

Ceará na perspectiva do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério da Educação

(MEC). A pesquisa é de cunho descritivo e se vale de uma abordagem qualitativa concentrada,

inicialmente, nos documentos de auditorias realizadas pelo TCU e nos Relatórios de Visitas in

loco do MEC. Tal documentação foi utilizada para alcançar o objetivo geral do estudo que é

analisar  o  perfil  de  atendimento  da  Universidade  Federal  do  Ceará  às  determinações  do

Tribunal  de  Contas  da  União  referentes  à  promoção  da  acessibilidade  e  os  conceitos

atribuídos pelo MEC, em seus relatórios de avaliação, aos indicadores que tratam da matéria.

Valendo-se da legislação associada à temática e de um aporte teórico que possibilitou uma

melhor compreensão acerca de temas como educação inclusiva, controle externo e supervisão

ministerial, a pesquisa possuiu a finalidade de ampliar o debate acerca da questão, levando-se

em conta os discursos constantes de documentos oficiais exarados pelo TCU e pelo MEC. O

estudo  contou,  por  fim,  com  fase  de  campo,  com  a  realização  de  entrevistas  junto  aos

coordenadores dos cursos que se destacaram positiva e negativamente na temática, a partir

dos relatórios de visitas do MEC. Assim, nova perspectiva foi agregada: a dos agentes que

atuam na universidade. Após levantamento de todos os dados constatou-se que, na perspectiva

do  TCU,  a  universidade  apresentou  oportunidades  de  melhorias  em muitos  aspectos.  Na

perspectiva do MEC, a expressiva maioria dos cursos da autarquia possuem condições de

acessibilidade. As entrevistas, por seu turno, revelaram que os agentes da autarquia tentam

promover a inclusão educacional de seus alunos, embora inúmeras dificuldades,  ligadas a

recursos disponíveis, a infraestrutura e a questões atitudinais, ainda precisem ser sanadas.

Palavras-chave: Acessibilidade.  Universidade  Federal  do  Ceará.  Tribunal  de  Contas  da
União. Ministério da Educação.



ABSTRACT

This study aims to analyze accessibility conditions at the Universidade Federal do Ceará from

the perspective of the Tribunal de Contas da União (TCU) and the Ministério da Educação

(MEC).  The research  is  descriptive  and uses  a  qualitative approach focused on the  audit

documents  carried  out  by  the  TCU  and  the  MEC's  in  loco  Visitation  Reports.  This

documentary was used to achieve the general objective of the study that was to analyze the

profile  of  attendance  of  the  Universidade  Federal  do  Ceará  to  the  determinations  of  the

Tribunal  de  Contas  da  União  regarding  the  promotion  of  accessibility  and  the  concepts

attributed by the MEC, in the reports of regulatory processes, at indicators that deal with the

matter. Using the legislation associated with the subject and a theoretical contribution that

allowed a better  understanding of issues such as inclusive education,  external control and

ministerial supervision, the research aimed to broaden the debate about the issue, from the

discourse contained in documents issued by the TCU and the MEC. The study had a field

phase,  with interviews with the  coordinators  of  the courses  that  stood out  positively and

negatively in the theme, based on the visits reports of the MEC. Thus, a new perspective was

added: that of the agents who work in the university. After data collection it was found that,

from the perspective of TCU, the university presented opportunities for improvement in many

aspects. From the MEC perspective, the expressive majority of the autarchy's courses have

accessibility  conditions.  The  interviews  revealed  that  local  agents  try  to  promote  the

educational  inclusion of  their  students,  although numerous difficulties,  linked to  available

resources, infrastructure and attitudinal issues, still need to be remedied.

Keywords:  Accessibility.  Universidade  Federal  do  Ceará.  Tribunal  de  Contas  da  União.
Ministério da Educação.
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1 INTRODUÇÃO

A  discussão  sobre  acessibilidade  é  crescente  nos  mais  diversos  espaços.

Basicamente, todas as esferas sociais debatem a temática que, não sem razão, é questão das

mais  sensíveis.  Promover acessibilidade, parafraseando o conceito trabalhado na cartilha

desenvolvida pela Secretaria  de  Acessibilidade  da  Universidade Federal do Ceará (UFC), é

garantir àqueles que possuem alguma condição de deficiência o mesmo direito de acesso a

todo e qualquer espaço público bem como de uso de todo e qualquer serviço prestado.

Levando a análise à seara da inclusão educacional da pessoa com deficiência, tem-

se que este é um desafio complexo e permanente, que demanda esforços dos mais diversos

atores sociais e a promoção de adequações físicas legalmente estabelecidas. Em que pese o

avanço  da  legislação  pertinente  à  temática,  o  que  empiricamente  se  constata  é  que  a

sociedade,  e  não  somente  a  universidade,  ainda  não  alcançou  o  status de  plenamente

inclusiva, embora todos pareçam buscar evoluir nesta direção.

Adotando-se como premissa a  ideia  de que caberá ao Estado,  na condição de

mantenedor do direito social à educação e de fomentador de práticas isonômicas, promover a

inclusão  em âmbito  educacional,  o  Poder  Público  conferiu  respaldo normativo à matéria,

tornando a acessibilidade um direito a ser implementado para o pleno exercício da cidadania.

A  Lei nº  10.098/2000,  que estabelece normas gerais  e  critérios básicos  para a

promoção  da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida,  posteriormente regulamentada pelo Decreto nº  5.296/2004,  atenta  aos princípios

basilares da Constituição Federal de 1988, materializou tal múnus público indicando uma série

de regras a serem implementadas no sentido de alcançar uma efetiva inclusão social.

Naturalmente, este não é o único diploma legal de referência para a temática, de forma que a

pesquisa  realiza,  em  tópico  específico,  a  construção  da  evolução  legislativa  pertinente  à

matéria.

No intuito de garantir fiel execução das disposições legais no âmbito das entidades

sobre as quais desempenha atividades de controle externo, o Tribunal de Contas da União

(TCU) possui firme atuação junto às mais diversas unidades administrativas. A Universidade

Federal do Ceará, na condição de autarquia construída e mantida por verbas públicas, é alvo

das atividades de fiscalização do controle externo.

No que tange à acessibilidade, cabe indicar que, no ano de 2012, o TCU realizou
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um Relatório de Auditoria Operacional1, no qual analisa as condições de acessibilidade das

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos edifícios e aos serviços dos órgãos e

entidades da Administração Pública Federal.

O mencionado Relatório concentra suas pesquisas em órgãos específicos, mas as

recomendações dele decorrentes tencionam alcançar todas as entidades federais, circunstância

que suscitou a elaboração  de  auditorias específicas no âmbito desta UFC. Nessa esteira, o

presente estudo analisa a conformidade desta autarquia às determinações exaradas, a partir de

então,  pela  Corte  de  Contas  com o  fito  de  adequar  esta  instituição  às  regras  legalmente

delineadas para a promoção da acessibilidade. 

Realiza-se,  ainda,  uma busca nos  Relatórios  de Visitas  in  loco  realizadas pelo

Ministério da Educação (MEC), disponíveis na Coordenadoria de Planejamento e Avaliação

de Programas e Ações Acadêmicas da UFC (COPAV/PROGRAD), no intuito de analisar as

condições de acessibilidade na autarquia também na visão do MEC.

Justificando a escolha  do tema e  contextualizando a perspectiva  específica  de

análise, importa frisar, inicialmente, que o estudo da acessibilidade vinculado às atividades de

controle  externo e  de supervisão ministerial  é  temática,  no mínimo,  pouco explorada  em

âmbito acadêmico. Isto porque, em busca realizada no Portal de Periódicos da Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), verificou-se, com a utilização da

“busca avançada”, e com os parâmetros nominais “acessibilidade” e “universidade”, um total

de 2.206 trabalhos acadêmicos, o que sugere ampla investigação acadêmica nesta seara.

Ocorre  que,  quando  a  busca  é  realizada  utilizando-se,  além  das  palavras  já

mencionadas, os termos “Tribunal de Contas da União” e “Controle Externo”, a busca retorna

um  total  de  07  resultados.  Ao  se  substituir  tais  termos  por  “Ministério  da  Educação”  e

“supervisão ministerial”, os resultados caem para 05.

Ao se utilizar todos os parâmetros, quais sejam, “acessibilidade”, “universidade”,

“controle externo” e “supervisão ministerial”, em uma busca exata por tais palavras, não se

vislumbra a ocorrência de qualquer resultado, o que pode indicar que a abordagem escolhida

é, no mínimo, pouco comum.

A escolha deve-se, também, à atividade profissional da autora, que possui atuação

na Divisão de Atendimento ao Controle Externo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da

UFC (DIACE/PROGEP),  fato  que  torna  mais  exequível  o  levantamento  das  informações

necessárias à construção da pesquisa e mais viável a análise dos dados alcançados.

1

A discussão sobre o Relatório é retomada e pormenorizada no tópico 4.1.3 desta pesquisa.
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A referida atuação profissional possibilita certa inserção em trâmites de auditoria que,

embora não tenham relação direta com o objeto deste estudo, revelam diariamente as tentativas e

os erros da universidade em se adequar ao “dever ser” estampado nos registros codificados, cujo

atendimento é fiscalizado muito de perto pelo TCU. 

O encargo  profissional  assumido  pela  autora,  portanto,  evidencia  que  há  muitas

relações por trás dos documentos oficiais. Há, por exemplo, o esforço investido pelos agentes da

universidade em adequar-se aos padrões estabelecidos, embora os resultados alcançados nem

sempre estejam de acordo com as determinações institucionais. Há também ajustes e equívocos

desses operadores que, ainda quando alheios às diretrizes normativas vigentes, mostram sensatez

e compromisso com o que instintivamente parece justo. 

Salienta-se,  ainda,  o  fato  de  que  se  adequando às  determinações  do  TCU  e,

consequentemente,  à  normatização  vigente  relativa  à  promoção  da  acessibilidade,  a  UFC

garantirá permanência  mais  cômoda ao público com deficiência e favorecerá o ingresso de

outros estudantes, fortalecendo-se em sua condição de Universidade.

A análise da acessibilidade na UFC na perspectiva do Ministério da Educação, por

seu turno,  agrega ao estudo a visão de mais  uma instituição que possui  forte  atuação na

autarquia estudada, na realização da tutela ministerial, conforme melhor explanado em tópico

específico. O MEC, executando a avaliação da educação superior na esteira do que recomenda

a  Lei  10.861,  de  14  de  abril  de  2004,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior – SINAES, realiza visitas in loco investigando, dentre outros aspectos, as

condições de acessibilidade dos cursos da universidade.

A fase de entrevista, por fim, incorporou à pesquisa a análise do objeto a partir dos

agentes que trabalham na universidade e,  portanto,  carregam a missão de materializar sua

política de inclusão. Optou-se por realizar a entrevistas com os coordenadores de curso que se

destacaram, positiva ou negativamente, a partir da análise dos relatórios, diante do fato de que

tais docentes, independentemente dos recursos disponíveis, possuem o ônus de enfrentar, com

mais ou menos auxílio da equipe de educadores, as mais variadas questões que surgem no

exercício  da  função.  Acredita-se  que  a  escolha  de  cursos  com  desempenho  distintos

agregaram mais dados à pesquisa.

Convém  lembrar  ainda  que  o  conceito  de  universidade  traz  consigo  carga

semântica que nos conduz a  uma concepção de universalidade,  que deve extirpar  o  mais

ínfimo sinal  de  discriminação.  Nas  palavras  de  REIS (2003,  fl.  09),  “A universidade  foi

ideada  e  tem  existido  porque  nela  reconhecemos  e  cultivamos  o  princípio  de  uma

universalidade [...]”.
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As informações acima indicadas, somadas ao fato de que 27.7% da população de

nosso  estado  declara  possuir  algum  tipo  de  deficiência,  segundo  dados  do  Instituto  de

Pesquisa  e  Estratégia  Econômica  do  Ceará-  IPECE-  torna  notória  a  necessidade  de  uma

instituição da magnitude de uma universidade adaptar-se para a acolhida desse público.

Este estudo, portanto, buscou analisar o discurso estampado nos documentos oficiais

em matéria de acessibilidade e, ainda, um pouco das muitas relações existentes que não estão

estampadas nessas manifestações. Em linhas gerais, a realização desta pesquisa justifica-se por

ampliar  a  discussão relativa à temática,  atividade que trabalha em favor  da promoção da

inclusão social no âmbito desta universidade.

Nessa  esteira,  o  estudo  guiou-se  pela  seguinte  questão  problema:  Quais  as

condições de acessibilidade na UFC na perspectiva do Tribunal de Contas da União e do

Ministério da Educação?

Além deste, aponta-se outros questionamentos também enfrentados, mesmo que

de  forma adjacente:  O que  é,  de  fato,  acessibilidade?  Esta  universidade  está  pronta  para

acolher estudantes e servidores com deficiência? O que os documentos oficiais provenientes

do  TCU  e  do  MEC  informam  sobre  a  acessibilidade  na  UFC? Quais fatores levam a

inadequações por parte da instituição aos parâmetros oficiais propostos?

No intuito de responder à referida questão central, o objetivo geral da pesquisa é

analisar  o  perfil  de  atendimento  da  Universidade  Federal  do  Ceará  às  determinações  do

Tribunal  de  Contas  da  União  referentes  à  promoção  da  acessibilidade  e  os  conceitos

atribuídos pelo MEC, nos relatórios de avaliação, aos requisitos que tratam da matéria.

Nessa  esteira,  o  estudo  é  conduzido  pelos  seguintes  objetivos  específicos:

relacionar  os  termos  “pessoa  com  deficiência”,  “acessibilidade”,  “educação  inclusiva”,

“controle externo” e “supervisão ministerial” no contexto da temática que será discutida no

transcorrer  da  pesquisa; indicar  a legislação  pertinente  à  matéria;  analisar  as  demandas

provenientes  do  Tribunal  de  Contas  da  União  referentes  a  acessibilidade  direcionadas  à

Universidade Federal do Ceará a partir do ano de 2012; verificar os Relatórios de visitas in

loco do MEC realizados desde o ano de 2010, buscando as considerações da Instituição acerca

da  acessibilidade  nos  cursos  da  UFC  e,  por  fim,  realizar  entrevistas  junto  a  alguns

coordenadores de cursos que se destacaram, positiva e negativamente a partir dos Relatórios

do MEC, de forma a ampliar a perspectiva de análise do objeto.

O presente estudo estrutura-se, quanto aos procedimentos técnicos, como pesquisa

documental e de campo. Os documentos analisados foram coletados junto a arquivos que

estão sob guarda da Coordenação Geral de Auditoria (CGAUD/UFC) e da Coordenadoria de
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Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas (COPAV/UFC) e as entrevistas

foram realizadas nas coordenações dos cursos selecionados para essa fase. A pesquisa possui,

ainda,  abordagem  eminentemente  qualitativa,  na  medida  em  que  busca  o  discurso

institucional, reproduzidos nos documentos do TCU, do MEC e da própria UFC, e procura

entender  melhor,  a  partir  das  entrevistas  realizadas  juntos  aos  coordenadores  de  curso,  a

atividade dos agentes na efetivação da política de inclusão da autarquia.

Como aporte teórico, utiliza-se as ideias de Sassaki (1997), que muito contribuem

para a compreensão de questões relativas à educação inclusiva, e de Beyer (2005), que resgata

a  trajetória  educacional  traçada  pela  pessoa  com deficiência,  histórico  esse  reforçado por

Magalhães (2006), a qual realiza um estudo acerca do acesso da pessoa com deficiência ao

ensino superior do Brasil.

Também  auxiliam  na  construção  do  referencial  teórico,  Simões  (2014),  que

apresenta o panorama da atividade dos Tribunais de Contas no país, e Meirelles (1999), o qual

trabalha com a temática da supervisão ministerial. Outros autores, pontualmente indicados no

decorrer do estudo, auxiliam na construção da pesquisa.  A legislação pertinente à matéria

também é amplamente utilizada.

Importa frisar, ainda, que a edificação da pesquisa parte da premissa defendida por

Belloni  (1989),  para  quem  a  educação  pública  deve  estar  destinada  aos  benefícios  da

sociedade no qual está inserida e por Silva (2001), o qual recorda que a universidade, embora

autônoma, não poderá se desprender de seu contexto social. Tais autores reforçam a ideia de a

universidade deve possuir eficácia social, transformando positivamente o meio que ocupa.

O texto estrutura-se em sete capítulos: no primeiro deles, apresenta-se, em linhas

gerais,  a  pesquisa a ser  desenvolvida,  bem como sua justificativa,  sua problemática,  seus

objetivos e sua relevância.

No segundo capítulo, são apontados os procedimentos metodológicos aplicados ao

presente estudo, concentrando-se, mais especificamente, na natureza e tipo da pesquisa, no

lócus de realização, na amostra escolhida, no instrumento de coleta de dados utilizado na fase

de entrevistas e no processo de análise dos resultados.

O terceiro capítulo é dedicado à apresentação do contexto de inclusão da pessoa

com deficiência na educação superior. Além disso, nesta seção são apresentados conceitos

importantes à realização do estudo e a contextualização da acessibilidade na Universidade

Federal  do  Ceará.  Além  disso,  pontua-se  a  dinâmica  normativa  relacionada  à  temática

desenvolvida.  Dessa  forma,  são  apresentados  panoramas  constitucional,  legal  e  infralegal

relativos  ao  exercício  do  direito  à  educação da  pessoa  com deficiência  e  à  promoção da
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acessibilidade na sociedade.

No quarto capítulo, realiza-se, em linhas gerais, a análise acerca do histórico da

atividade do controle externo em nosso país. Em seguida, apresenta-se o Tribunal de Contas

da  União  e  sua  atividade  nesta  universidade.  Ainda  neste  capítulo,  realiza-se  a

contextualização político estrutural do Ministério da Educação, contemplando o histórico da

referida instituição. Além disso, indica-se o panorama da avaliação da Educação Superior,

especialmente após o advento do SINAES, discorrendo com mais vagar sobre as visitas  in

loco realizadas na autarquia por especialistas do MEC.

No quinto capítulo, dedicado à análise dos dados da presente pesquisa, apresenta-

se o conjunto de auditorias realizadas pela Corte de Contas nesta Universidade Federal do

Ceará, desde o ano de 2012, centrando-se a análise no Acórdão 53/2015/TCU/PLENÁRIO,

por  ser  esta  a  demanda  mais  expressiva  relacionada  à  promoção  da  acessibilidade  na

autarquia.  Nesta seção, as recomendações e determinações do TCU são cotejadas com as

respostas  encaminhadas  por  esta  autarquia  face  às  demandas.  É  possível  averiguar,  dessa

forma, a pertinência dos achados de auditoria, a natureza das respostas da universidade, as

adequações estruturais realizadas por força dessas demandas, além de se apresentar possíveis

razões para eventuais inadequações.

O sexto capítulo, também dedicado à apresentação e à discussão de resultados,

expõe os dados relativos às visitas in loco realizadas pelo MEC na autarquia desde o ano de

2010 (os dados disponíveis na COPAV/PROGRAD para buscas remontam a este ano). Nessa

etapa,  serão  analisados  os  conceitos  (notas)  atribuídos  e  as  observações  realizadas  pelo

referido Ministério no que tange à acessibilidade na UFC. Além disso, este capítulo contará

com a análise das entrevistas realizadas junto aos coordenadores de curso.

Por fim, realiza-se a apresentação das conclusões da presente pesquisa, levando-se

em conta o questionamento central, os objetivos propostos e os resultados alcançados a partir

dos dados levantados.

O desenvolvimento da pesquisa não perde de vista o fato de que a promoção da

acessibilidade  requer  adequações  estruturais  e  comportamentais  que  venham a  mitigar  os

transtornos daqueles que possuem algum tipo de deficiência, necessidade esta que não será

suprida pelo mais primoroso dos trabalhos acadêmicos. Não menos intensa, entretanto, é a

concepção de que, estando a Universidade integrada à realidade social em que está inserida, o

conhecimento nela produzido deve estar a serviço da sociedade que a mantém.

Dessa forma, acredita-se que melhorias públicas advêm de clamores sociais, os

quais só poderão ser promovidos por cidadãos conscientes de suas necessidades, seus direitos,
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bem como dos deveres que o Poder Público tem perante a sociedade.

Admitindo,  portanto,  que  esta  pesquisa  amplia  o  debate  acerca  da  questão,

ratifica-se a  importância  de discutir  a  acessibilidade e  mais  especificamente,  a  adequação

desta Universidade  aos  parâmetros  oficiais  reproduzidos  pela  Corte  de  Contas  e  pelo

Ministério da Educação. Dessa forma, pretende-se conceder simbólica contribuição para que o

tema continue sendo explorado e enriquecido tanto na academia, quanto fora dela.
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2 MÉTODO

 

Nesta seção, são apresentadas informações relativas ao método utilizado para a

realização do presente estudo. Para Gil, método científico é o “conjunto de procedimentos

intelectuais  e técnicos adotados para se atingir  o  conhecimento” (GIL,  2008,  p.  8)  Dessa

forma, neste tópico são indicados a natureza e tipo da pesquisa, a amostra, o lócus para sua

realização e, ainda que sumariamente, a forma de análise dos resultados.

2.1 Natureza e tipo da Pesquisa

Trazendo  à  baila  a  classificação  elaborada  por  Gil  (2010),  esta  pesquisa  é

classificada,  quanto  aos  objetivos,  como  descritiva.  Na  visão  do  autor,  “as  pesquisas

descritivas  têm  como  objetivo  primordial  a  descrição  das  características  de  determinada

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as variáveis.” (GIL,

2010, p.42). 

Dessa  forma,  esta  classificação  justifica-se  pelo  fato  de  o  estudo  descrever  o

status  quo do  perfil  de  atendimento  da  Universidade  Federal  do  Ceará  às  determinações

emanadas da Corte de Contas relativas à promoção da acessibilidade e indicar o conceito dado

pelo  Ministério  da  Educação  às  instalações  da  Universidade.  Já  na  fase  de  entrevistas,

descreve-se a atuação dos coordenadores na concretização da política inclusiva da autarquia,

destacando os  principais  desafios  e  dificuldades  do processo.  No decorrer  do estudo,  são

propostas explicações e reflexões sobre os dados analisados; este, entretanto, não é o cerne da

pesquisa, que se amolda com mais precisão ao tipo “descritiva”.

Ainda quanto aos objetivos, pode-se considerar que o estudo possui uma faceta

exploratória, diante do fato de que não foram encontradas pesquisas que tenham abordado o

tema  sob  o  enfoque  aqui  conferido.  A despeito  deste  fato,  não  houve  a  formulação  de

hipóteses  para  investigações  futuras;  além disso,  a  temática  da  acessibilidade  é  bastante

explorada, visto que a discussão sobre a matéria vem ganhando mais espaço nos últimos anos.

Por tais razões, ratifica-se que a pesquisa é essencialmente descritiva.

Quanto  aos  procedimentos  técnicos,  ainda  valendo-se  da  classificação  de  Gil

(2010) o estudo classifica-se como documental, já que recorre a documentos que ainda não

receberam um tratamento analítico. Tal pesquisa documental é complementada por trabalho

de campo, apoiado em entrevistas em profundidade.
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Em  relação  à  finalidade,  as  pesquisas  podem  ser  consideradas  básicas  ou

aplicadas.  Na visão de Gil (2010), na pesquisa básica,  o pesquisador busca aprofundar os

conhecimentos sobre determinado tema, realizando tal atividade sob algum aspecto que ainda

não  foi  abordado.  A pesquisa  aplicada,  por  seu  turno,  busca  solucionar  um  problema

específico,  demonstrado na pesquisa;  nesta  última,  vislumbra-se claramente a  intenção de

utilização  prática  dos  conhecimentos  adquiridos.  O  estudo  ora  edificado  caracteriza-se,

portanto, como pesquisa básica, na medida em que pretende analisar a acessibilidade na UFC

a  partir  de  documentos  oficiais  e  de  entrevistas  realizadas  junto  a  agentes  da  autarquia,

aumentando os conhecimentos disponíveis sobre esse tema.

 Ampliando  a  perspectiva  de  análise  metodológica  e  repisando  os  conceitos

apresentados  no  parágrafo  anterior,  recorre-se,  neste  instante,  à  classificação  de  Vergara

(2003), para quem o presente estudo seria classificado, quanto aos meios, como documental e

de campo, e, quanto aos fins, como descritivo.

Doutrinando acerca da pesquisa descritiva, Vergara (2003) recorda que esse tipo

de estudo não assume o compromisso de explicar os fenômenos que apresenta, embora os

dados  dele  advindos  sirvam  de  base  para  tal  missão.  Explicando  melhor  a  pesquisa

documental,  Vergara  sinaliza  para  o  fato  de  que  esse  tipo  de  estudo  costuma  recorrer  a

documentos conservados em órgãos públicos ou privados, ou mesmo com pessoas. Portanto,

podem ser fontes para a pesquisa documental: ofícios, memorandos, regulamentos, registros,

tais como a documentação utilizada na edificação do presente estudo, ou mesmo microfilmes,

fotografias, cartas pessoais e etc.

A pesquisa tem abordagem qualitativa, a qual, para Silveira e Córdova (2009),

apresenta as seguintes características:

[...] objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender,
explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno;
observância das diferenças entre mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter
interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas
e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição
ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.
SILVEIRA E CÓRDOVA (2009, p. 32)

Ressalte-se que a pesquisa qualitativa não costuma enumerar ou medir eventos,

prescindindo de um instrumental estatístico para análise dos dados; esse estudo costuma ser

direcionado,  com  um  amplo  foco  de  interesse.  Nele,  a  obtenção  de  dados  descritivos  é

alcançada através  do contato direto e  interativo do pesquisador  com a situação objeto de

pesquisa,  exatamente  como  se  pretende  fazer  na  coleta  de  dados  do  presente  estudo

(VIANNA, 2000).
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Neste momento, também são oportunas as palavras de HAGUETTE (1992, p. 63),

para  quem  a  pesquisa  qualitativa  “[...]  fornece  uma  compreensão  profunda  de  certos

fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação

social face à configuração das estruturas societais”.

Nesta pesquisa, repisa-se, a acessibilidade é encarada sob uma ótica específica.

Tal questão é analisada, inicialmente, através do discurso oficial, reproduzido em documentos

exarados pelo  Ministério  da Educação,  pelo  Tribunal  de Contas  da  União  e  pela  própria

Universidade  Federal  do  Ceará.  Posteriormente,  a  pesquisa  de  campo  verticaliza  as

observações, agregando ao estudo perspectiva não alcançada pelas manifestações oficiais.

Destaque-se  que,  embora  a  inclusão  social  e  educacional  da  pessoa  com

deficiência  seja  permeada  de  aspectos  subjetivos,  conforme  depreende-se  de  forma  mais

explícita  na  fase  final  no  estudo,  esta  pesquisa  vale-se  de  alguns  aspectos  objetivos  na

avaliação da acessibilidade na UFC, apoiada na concepção de instituições estruturadas para a

defesa de direitos e garantias sociais.

2.2 Amostra da pesquisa

Para a realização do estudo, observou-se, inicialmente, a totalidade de auditorias

referentes à temática da acessibilidade, emanadas do Tribunal de Contas da União, após o ano

de 2012. Realizada tal atividade, constatou-se que a demanda de real expressividade nessa

seara  está  materializada  no Acórdão 53/2015/TCU/Plenário,  melhor  analisado no capítulo

destinado à análise e à discussão dos resultados.

De  posse  de  toda  documentação  que  envolve  o  atendimento  da  demanda,  foi

realizado o cotejamento entre os itens propostos pela Corte de Contas e os esclarecimentos e

respostas encaminhados pela Universidade.

Para a construção da perspectiva do Ministério da Educação sobre a acessibilidade

na UFC, foram analisados os relatórios das visitas  in loco elaborados por especialistas da

instituição. O espaço amostral da pesquisa compreenderá os relatórios das visitas realizadas a

partir  do  ano  de  2010,  disponíveis  na  Coordenadoria  de  Planejamento  e  Avaliação  de

Programas e Ações Acadêmicas da UFC (COPAV/PROGRAD). Retroagindo ao referido ano,

coletou-se  expressiva  quantidade  de  material  concentrada  neste  lapso  temporal,  o  que

possibilitou a construção de uma ideia “média” do teor dos relatórios.

Embora aparentemente exista uma abissal diferença entre a quantidade de dados

coletados para construir a perspectiva das duas instituições (apenas um acórdão do TCU e
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todos os relatórios de visitas in loco do MEC desde o ano de 2010), o recorte escolhido para

cada  uma  justifica-se  pelo  fato  de  que  o  Acórdão  da  Corte  de  Contas  é  documento

extremamente complexo, com grande variedade de itens, e as respostas encaminhadas pela

universidade em atendimentos às demandas nele consubstanciadas estão dispersas em vários

meses e materializam-se em vários documentos e discursos.

A despeito  da  subjetividade  contida  em qualquer  atividade  avaliativa,  pode-se

considerar que os relatórios do MEC são mais diretos, por seguirem um roteiro de aferição de

critérios objetivos preestabelecidos. Há, inclusive, a atribuição de uma nota a cada uma das

dimensões analisadas pela equipe de avaliadores. A acessibilidade foi observada na terceira

dimensão (que julga as instalações do curso) e na análise dos requisitos legais observados pela

instituição avaliada. Tal objetividade na exposição dos dados facilitou a análise e discussão

dos mesmos.

Por  fim,  relativamente  às  entrevistas  realizadas  junto  aos  coordenadores  dos

cursos,  escolheu-se,  a  partir  das  informações  constantes  dos  relatórios  e  de  critérios

estabelecidos neste estudo, os 05 cursos com os melhores desempenho em acessibilidade e os

05 cursos que apresentaram desempenho menos satisfatórios. Os relatórios e as entrevistas

coletadas desses cursos, portanto, também compõem a amostra deste estudo.

Os capítulos destinados à análise e discussão dos dados trazem pormenores não

apresentados neste subtópico. Algumas questões aqui ventiladas, portanto, serão retomadas e

aprofundadas nos capítulos 5 e 6.

2.3 Lócus da Pesquisa

A par das informações já apresentadas, tem-se que os dados foram coletados no

âmbito  da  Coordenação  Geral  de  Auditoria  da  UFC (CGAUD),  localizada  no  prédio  da

Reitoria,  visto  que  tal  unidade  centraliza  todas  as  demandas  de  auditoria  emanadas  do

Tribunal de Contas da União, direcionando-as às unidades administrativas de acordo com a

temática apresentada e acompanhando todo o processo de atendimento às solicitações.

Para  o  levantamento  dos  dados  relativos  às  visitas  in  loco,  recorreu-se  à

Coordenadoria  de  Planejamento  e  Avaliação  de  Programas  e  Ações  Acadêmicas  da  UFC

(COPAV/PROGRAD), em funcionamento no Campus do Pici.

Uma melhor  ideia  sobre  a  relação e  a  dinâmica  de  atividades  realizadas  pelo

Ministério da Educação e a COPAV e pelo Tribunal de Contas da União e a CGAUD será

edificada  nos  capítulos  subsequentes,  destinados  à  formação  do  referencial  teórico  da
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pesquisa e à apresentação de aspectos histórico-estruturais e das competências de cada uma

das instituições estudadas.

Relativamente à fase final de realização das entrevistas, tem-se que estas foram

feitas nas respectivas coordenações dos cursos selecionados para essa etapa. O capítulo seis,

registre-se, é dedicado a esmiuçar tal processo.

2.4 Instrumento de coleta de dados

Na fase final deste estudo, conforme já mencionado, foi utilizado o instrumento da

entrevista, para que uma nova perspectiva do objeto estudado fosse acrescida à pesquisa. O

roteiro utilizado nesta fase é apresentado no anexo do presente estudo. 

Valendo-se das didáticas palavras de Marconi & Lakatos (1999, p. 94), cita-se que

uma entrevista é o “Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações

a respeito de um determinado assunto”. Nessa esteira, a pesquisa buscou informações sobre a

temática da acessibilidade junto aos coordenadores dos cursos que apresentaram melhor e pior

desempenho para a  temática  a  partir  dos  critérios  estampados em capítulo  específico.  Os

dados coletados de grupos distintos trouxeram mais elementos de análise ao trabalho.

 Embora existisse um roteiro previamente estruturado para esta fase, a entrevista

realizada foi do tipo semiestruturada, visto que as perguntas foram adaptadas à realidade de

cada coordenador ou mesmo acrescidas no momento da coleta. A ordem de questionamentos,

da  mesma  forma,  foi  alterada  para  cada  curso,  alinhada  à  forma  como  o  entrevistado

apresentava suas respostas.

Apresentadas as informações gerais, observa-se que o roteiro elaborado buscava

investigar, na primeira parte da entrevista, o vínculo do entrevistado com a autarquia estudada

e o sentimento de pertencimento deste à universidade.  Na segunda parte,  observava-se as

dificuldades enfrentadas pelo exercício da função de coordenador e a percepção geral dessess

gestores  sobre  a  promoção  de  direitos  e  garantias  no  âmbito  da  UFC.  A intenção foi  se

aproximar, ainda que de forma indireta, do objeto de estudo da pesquisa. Por fim, terceira

parte da entrevista dedicou-se diretamente à temática da acessibilidade no âmbito dos cursos.

2.5 Análise dos resultados 

Os dados  coletados  para  a  edificação  do presente  estudo são  apresentados  da

seguinte  forma:  relativamente ao Acórdão do TCU, foram analisadas  as  recomendações  e
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determinações  sobre  acessibilidade  constantes  do  documento,  bem  como  as  respostas

encaminhadas pela autarquia a cada um desses itens. A partir daí, é possível ponderar sobre o

perfil de atendimento da autarquia às constatações da Corte de Contas. 

Para a análise da perspectiva do MEC, realizou-se a categorização dos relatórios

de visitas  in loco  coletados, a partir de critérios objetivamente estabelecidos no decorrer do

capítulo  seis.  Realizada  tal  etapa,  repisa-se,  foram eleitos  os  05  cursos  que  obtiveram o

melhor desempenho e os 05 com o pior desempenho na temática. A partir daí, passa-se à

última fase do estudo.

As  entrevistas  foram  realizadas  junto  aos  coordenadores  dos  cursos  com  a

utilização do instrumento detalhado no tópico anterior. A análise dos dados coletados nessa

fase ocorreu de forma segmentada,  considerando cada grupo de cursos em cada uma das

etapas do roteiro elaborado.

Essas são, em linhas gerais, as informações metodológicas pertinentes à presente

pesquisa.2

2 O capítulo destinado à análise metodológica do estudo apresenta algumas informações que são retomadas e 
detalhadas nos capítulos destinados à análise dos dados levantados. 
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3 ACESSIBILIDADE: CONTEXTUALIZAÇÃO, CONCEITOS E NORMAS

Neste  tópico,  são  abordados  os  aspectos  iniciais  do  presente  estudo,  com  a

construção  de  um  breve  histórico  dos  desafios  até  então  enfrentados  pelas  pessoas  com

deficiência na luta pela plena inclusão social e para o exercício de seu direito à educação,

especialmente no que tange à educação superior. São trabalhados, ainda, conceitos tidos como

fundamentais para a construção da pesquisa. Por fim, apresenta-se o arcabouço legal relativo

ao estudo proposto.

3.1 Trajetória social da pessoa com deficiência

Os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no transcorrer da história

não foram poucos. Passa-se, inicialmente, por uma fase de completa exclusão social, até a

pós-modernidade, onde se verificam, no mínimo, tentativas de se consolidar políticas públicas

de cunho inclusivo.

Iniciando o breve histórico proposto para o tópico, apesenta-se, inicialmente, o

cenário  da  pré-história,  onde o  estilo  de  vida  nômade poderia  excluir  do convívio  social

aqueles que não estavam aptos a prover a própria subsistência, possibilitada pelas atividades

de  caça  e  pesca.  Nesse  contexto,  Rodrigues  (2008)  sinaliza  práticas  de  abandono  desses

sujeitos. Gugel (2008), ao construir a trajetória de agruras das pessoas com deficiência no

decorrer da história,  corrobora tal  ideia  ao indicar que,  em grupos humanos primitivos,  a

sobrevivência  daqueles  que  possuíam  alguma  “deformidade”  era  bastante  dificultada,

havendo, inclusive, tribos que eliminavam esse público ainda na infância.

 É  preciso,  entretanto,  relativizar  tais  apontamentos,  visto  que,  de  outra  mão,

também há informações que conduzem ao entendimento de que nem todos os povos pré-

histórico  praticavam o abandono de  pessoas  com deficiência.  Há estudos  científicos,  por

exemplo, que defendem a ideia de que os povos neandertais prestavam auxílio social àqueles

que estavam em condições de fragilidade física (Dvorsky, 2017).

Na antiguidade também há menção a situações de abandono e eliminação das

pessoas “disformes”. Platão, em sua obra “A República”, e Aristóteles, no livro “A Política”,

indicavam o imediato aniquilamento das crianças nascidas com qualquer deformidade física.

Goffman  (1980)  indica,  inclusive,  que  os  gregos  criaram  os  estigmas,  sinais

corporais que buscavam distinguir indivíduos que possuíam desvios de condutas dignos de

indicação para a sociedade. Nas palavras do autor:
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Os gregos, que tinham bastante reconhecimento de recursos visuais, criaram o termo
estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar
alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava.
Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um
escravo, um criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que
devia ser evitada, especialmente em lugares públicos.

Depreende-se, portanto, que muito significado era atribuído aos sinais corporais

tidos  como fora de um padrão de normalidade,  o que findava por reforçar um padrão de

exclusão dos que possuíssem quaisquer características “estigmatizadas”.

Não apenas na Grécia ocorriam situações desse tipo. Em Roma, era permitido aos

pais matar as crianças com alguma deficiência pela prática do afogamento. Há relatos que

apontam  para  o  fato  de  que  aqueles  que  conseguiam  sobreviver,  muitas  vezes  eram

“aproveitados” em circos, para entretenimento da população (GUGEL, 2008).

A Era Cristã dissemina valores de caridade e amor ao próximo, mudando, ainda

que de forma tímida, a atenção conferida às pessoas com deficiência. Nesse contexto, surgem

instituições de amparo aos que viviam situações de penosidade social, dentre os quais estavam

os deficientes. Como exemplo, pode-se indicar o hospital para pobres e incapazes construídos

pelo rei  Childebert,  na cidade de Lyon (SILVA, 1987).  Vislumbra-se, ainda que de forma

incipiente, certa mudança no olhar voltado ao público estudado.

Durante a Idade Média, não se vislumbra significativa melhoria da qualidade de

vida das pessoas com deficiência, visto que, neste período histórico, a ideia mais disseminada

apregoava que as deformidades corporais identificadas em alguns indivíduos eram resultados

de castigo divino, postura essa corroborada pela própria Igreja Católica, que não permitia o

exercício do sacerdócio por deficientes. Dessa forma, o cenário de exclusão social perdurava.

A Idade Moderna é marcada por importantes avanços na inclusão das pessoas com

deficiência. Nos relatos de Gugel (2008), o monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-

1584), desenvolveu um método de educação para pessoa com deficiência auditiva, por meio

de sinais, contrariando o senso comum que acreditava não ser possível educar tal público.

 O Renascimento  é  marcado pelo  avanço da  ciência  e  pela  quebra  de  muitos

dogmas  que  guiavam a  sociedade até  então.  A crença  de  que  as  deformidades  corpóreas

indicavam um irrefutável castigo divino perdeu popularidade, e a gama de transformações

dessa época, na visão de Silva (1987, p. 226) “alteraria a vida do homem menos privilegiado

também, ou seja,  a  imensa legião de pobres,  dos enfermos, enfim,  dos marginalizados.  E

dentre eles, sempre e sem sombra de dúvidas, os portadores de problemas físicos, sensoriais

ou mentais”.

O início  da Idade Contemporânea  já  registra  importantes  avanços nesta  seara,
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concentrando relatos de atendimento especializado para cegos, surdos e mutilados da guerra

em  hospitais.  Gugel  (2008)  destaca  ainda  a  importante  contribuição  do  médico  francês

Philippe Pinel (1745-1826), para quem as pessoas com perturbações mentais deveriam ser

tratadas como doentes, e não da forma violenta e excludente vista até então.

O século XX apresenta uma intensa evolução neste cenário, com a utilização de

elementos  tecnológicos  em prol  de uma maior  comodidade e,  consequentemente,  de uma

efetiva inclusão social da pessoa com deficiência. Equipamentos de amparo físico e novos

sistemas de ensino para surdos e cegos foram aperfeiçoados no decorrer deste século. Silva

(1987)  aduz  que  os  avanços  observados  também  pretendiam  atender  aos  milhares  de

sequelados das guerras mundiais que marcaram este momento histórico.

Finalizando o breve relato proposto, pontua-se que, em que pesem as dificuldades

ainda hoje enfrentadas pelas pessoas com deficiência, infere-se que muito já se evoluiu no

decorrer da história. As posturas atualmente defendidas pela sociedade e o sistema normativo

vigente inspiram ainda mais  otimismo para as  políticas  inclusivas  em prol  deste  público.

Passa-se agora, a uma breve análise deste panorama em contexto nacional.

3.2 Inclusão social e educacional da pessoa com deficiência no Brasil

Assim  como  ocorreu  no  panorama  histórico  mundial,  também  no  Brasil  a

trajetória social da pessoa com deficiência passou por uma fase inicial marcada pela exclusão

e  pelo  abandono.  Para  Silva  (1987),  os  “aleijados”,  “enjeitados”,  “mancos”,  “cegos”  ou

“surdos-mudos” eram ocupantes da ampla categoria social de miseráveis do país.

Figueira (2008), traçando a trajetória das pessoas com deficiência na história do

Brasil,  corrobora a existência desta fase inicial  de exclusão.  As populações indígenas que

habitavam o território correspondente ao Brasil, por exemplo, não viam com bons olhos o

nascimento de uma criança “defeituosa”. As crendices e tradições cultivadas no seio das tribos

indígenas associavam as deficiências a castigo ou punição.

Os negros, etnia que muito contribuiu para a formação da população brasileira,

também  sofriam  com  muitas  sequelas  e  doenças  incapacitantes,  em  geral  advindas  das

péssimas condições de transporte e moradia a que estavam submetidos e mesmo dos cruéis

castigos físicos neles empregados. Figueira (2008) destaca, ainda, a variedade de punições,

que  iam  do  açoite  à  mutilação,  sofridas  pela  população  negra.  Tal  público,  portanto,

engrossava a categoria social de deficientes e excluídos.

O século XIX constitui marco nacional no tratamento da pessoa com deficiência.
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Os diversos conflitos militares ocorridos neste período fomentaram as preocupações com os

soldados que se tornaram deficientes. Nesse contexto, surge, em 1868, o Asilo dos Inválidos

da  Pátria,  instituição  onde  “seriam  recolhidos  e  tratados  os  soldados  na  velhice  ou  os

mutilados  de  guerra,  além  de  ministrar  a  educação  aos  órfãos  e  filhos  de  militares”.

(FIGUEIRA, 2008, p. 63).

Gugel (2008) aduz que, neste século, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos

Cegos (atual Instituto Benjamin Constant), por insistência do então Imperador Dom Pedro II

(1840-1889), por meio do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de Setembro de 1854.

Em 1857, o imperador funda também o Imperial Instituto de Surdos Mudos (atual

Instituto  Nacional  de  Educação de  Surdos – INES)  destinado ao  atendimento  de pessoas

surdas  do país.  Como pode-se constatar,  a  sociedade estava  mais  tenta  aos  cuidados  que

deveriam  ser  dispensados  a  surdos  e  cegos,  de  forma  que  pessoas  que  possuíam  outras

deficiências continuavam carentes de amparo social (SILVEIRA BUENO, 2011).

Se os avanços até aqui identificados na trajetória social da pessoa com deficiência

no Brasil  ocorreram de forma latente,  o século XX muda este cenário,  destacando-se por

várias  mudanças,  sociais  e  legais,  e  pelo  ativismo  em  torno  da  questão.  A  título  de

exemplificação, registra-se que o ano de 1981 foi declarado pela Organização das Nações

Unidas (ONU) como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente (AIPD). Para Figueira (2008,

p. 115):

Se até aqui a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída ou segregada
em entidades, a partir de 1981 – Ano Internacional da Pessoa Deficiente -, tomando
consciência de si, passou a se organizar politicamente. E, como consequência, a ser
notada na sociedade, atingindo significativas conquistas em pouco mais de 25 anos
de militância.

Continuando  esta  sumária  trajetória  de  inclusão  social,  cabe  pontuar  que,  no

corrente século, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi

incorporada à legislação pátria. No ano de 2008, o Brasil decidiu ratificá-la com equivalência

de emenda constitucional, nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da Constituição brasileira.

 Tal acontecimento deve ser visto como uma importante vitória social na luta pelo

respeito aos Direitos Humanos. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e

seu  Protocolo  Facultativo,  saliente-se,  foi  o  primeiro tratado  de  direitos  humanos  a  ser

incorporado com status constitucional ao nosso ordenamento jurídico.

Finalizando  esta  breve  digressão,  apresenta-se  a  citação  do  professor  Romeu

Sassaki (1997), que vislumbra a complexidade neste processo de inclusão social, na medida

em que o caracteriza como:
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[...] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas
sociais  gerais,  pessoas  com  necessidades  especiais  e,  simultaneamente,  estas  se
preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então,
um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em
parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de
oportunidades para todos. (SASSAKI, 1997, p. 41).

Na citação, Sassaki (1997) sinaliza para a necessidade de adaptação mútua para a

construção de uma sociedade inclusiva. A comunidade e a própria pessoa com deficiência

devem estar dispostos a realizar tentativas, num processo que certamente será permeado de

acertos e erros, na materialização da inclusão.

Cientes da trajetória social trilhada pela pessoa com deficiência em prol de sua

inclusão, passa-se a analisar a trajetória desse público na seara educacional do país.

A construção  de  um sistema  educacional  efetivamente  inclusivo  em todos  os

níveis de educação é desafio ainda hoje não superado. Entretanto, assim como delineado nos

retrospectos sociais já estruturados, o que se vislumbra são avanços, ainda muito recentes,

nessa seara. Beyer (2005), ao lançar um olhar sobre a história da educação formal da pessoa

com deficiência, demarca quatro momentos históricos distintos: “exclusão do sistema escolar;

atendimento especial no sistema escolar; integração no sistema escolar regular; inclusão no

sistema escolar regular (BEYER, 2005, p. 05).

Sintetizando a essência de cada fase apontada por Beyer, pode-se aduzir que, a

primeira, que perdurou até meados século XIX, é caracterizada pela exclusão das pessoas com

deficiência do sistema escolar; a fase seguinte, a de atendimento especial no sistema escolar,

está ligada à ideia de formação de locais de atendimento educacional exclusivo para pessoas

que não possuem a atividade cognitiva dentro dos “padrões de normalidade”. A criação do

Imperial Instituto de Surdos Mudos em 1854, por exemplo, ocorre no contexto desta segunda

fase.

Outro importante marco desta fase é a criação, em 1954, da Associação de Pais e

Amigos de Excepcionais (APAE). Na luta social pelo direito educacional das pessoas com

deficiência, tem-se que, no ano de 1969, havia, no Brasil, mais de 800 escolas especializadas

na  educação  de  pessoas  com  deficiência.  Na  visão  de  Leitão  (2014),  esse  cenário  foi

alcançado pela mobilização da sociedade civil em busca dos direitos humanos de pessoas com

deficiência.

 A terceira fase, refere-se ao momento de integração das crianças com deficiência

nas escolas regulares. É o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, por exemplo. Os

termos integração ou inclusão, pela proximidade semântica, podem ser confundidos. Há quem
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defenda, entretanto, que a integração pressupõe que a criança com deficiência está inserida na

mesma instituição escolar das crianças ditas “normais”, mas em ambientes diversos, enquanto

a inclusão possui acepção mais abrangente, pressupondo que a escola deverá estar adaptada à

recepção da criança com deficiência no mesmo ambiente das demais crianças:

[...]o  termo  “integração”  foi  mais  utilizado  nos  países  europeus  e  se  tratava  da
inserção dos alunos com deficiências também em escolas comuns, porém em classes
separadas. Partia-se do princípio que o aluno e sua família deveriam adaptar-se à
escola, sem que esta oferecesse atenção especializada. A “inclusão” ganhou maior
visibilidade nos Estados Unidos, após a década de 1990, pois neste país utilizava-se
do  termo  “inclusão  escolar”  para  a  inserção  de  alunos  com  necessidades
educacionais especiais nas escolas comuns. (FRAGA, VARELA; WUO; RAUSCH,
2017, p. 44).

Nesse contexto de adaptação do sistema escolar para a recepção das crianças com

deficiência, Beyer (2005) critica o modo pelo qual se deu a inclusão nas escolas do país. Para

o autor,  o movimento foi impulsionado por estudiosos da área educacional, sem a efetiva

participação dos pais, dos familiares e da própria escola. Nas palavras do autor:

A particularidade da experiência brasileira da integração ou inclusão escolar reside
no fato de que sua história não se assentou sobre a iniciativa de pais, familiares e
escolas, porém, foi articulada por estudiosos da área e técnicos de secretarias. Em
vez de se constituir como um movimento gradativo de decisões conjuntas entre pais
e educadores, com imediata reversão em ações de implementação e adaptação das
escolas e dos professores na direção do projeto inclusivo, ocorreu um movimento
deslocado das bases para o topo. Assim, quando as diretrizes político-pedagógicas
da educação inclusiva foram definidas, muito pouco de história concreta nas escolas,
entre  as  famílias  e  educadores,  no  sentido  de  ações  efetivas  de  integração  ou
inclusão escolar, Brasil afora, havia sido feito. (BEYER, 2005, p. 8)

Para o autor,  desse processo resultou um descompasso entre  o surgimento e a

efetivação de uma política educacional inclusiva para os alunos que possuíam necessidades

educacionais especiais.

A despeito da existência do referido descompasso, dados oficiais apontam para

um aumento no número de escolas consideradas acessíveis aos estudantes. Apresenta-se, nesta

esteira, o levantamento realizado pelo Ministério da Educação das escolas acessíveis do país,

do ano de 2003 ao ano de 2013:
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Gráfico 1 – Escolas dom acessibilidade arquitetônica

Fonte: MEC/INEP

O gráfico colacionado demonstra um aumento considerável do número de escolas

consideradas  acessíveis.  No transcorrer  de 10 anos,  esse número foi  quase quintuplicado,

passando de 8.608 escolas em 2003 para 41.602 em 2013.

Importa frisar que o expressivo aumento de escolas “acessíveis” não afasta  as

críticas  realizadas  por  Beyer  (2005).  O  descompasso  entre  o  surgimento  da  ideia  e  a

efetivação de  uma educação  efetivamente  inclusiva  não é  suprido  apenas  com alterações

estruturais.  Barreiras  atitudinais  e  pedagógicas  também  devem  ser  superadas.  A figura

apresentada, repisa-se, reflete tão somente a situação escolar no que se refere à acessibilidade

arquitetônica.

Além disso,  deve-se pontuar  que o expressivo aumento no número de escolas

acessíveis não indica que tais estabelecimentos de ensino suprem toda a demanda existente

num país de dimensão continental, que abriga uma população deficientes correspondente a

aproximadamente  15%  da  população  total,  que,  registre-se,  passou  dos  200  milhões

(BRASIL,2017)

Partindo  para  a  análise  da  política  de  inclusão  no  ensino  superior,  cabe  a

referência  de  que  a  formação  acadêmica  no  Brasil  se  constituiu  sobre  bases  elitistas

essencialmente excludentes. Para Magalhães “os extratos minoritários e não hegemônicos da
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população como negros, indígenas e pessoas com deficiência tem acesso restrito. Soma-se a

isto o fato das possibilidades de acesso serem diretamente proporcionais à origem social e

condições sócio-econômicas dos alunos” (MAGALHÃES, 2006, p. 39)

Contrariando a evolução legislativa ocorrida nesta seara, consoante será verificado

em tópico específico, a inserção de pessoas com deficiência no ensino superior tem ocorrido

de forma muito gradual. Para Magalhães (2006), este cenário pode ser resultado de condições

pouco favoráveis ao público nas universidades. Estas, permeadas de barreiras arquitetônicas,

atitudinais e de aprendizagem, muitas vezes não estão aptas à recepção e permanência dessas

pessoas no ensino superior. Na visão da autora, não será suficiente garantir vagas “especiais”

para  este  público,  se  as  condições  de  permanência  desse público  na instituição  continuar

sendo negligenciada.

Sassaki  (2006) corrobora tal  ideia  ao discutir  sobre pouca preocupação dessas

instituições  nas  realizações  de  adaptações  físicas,  curriculares  e  profissionais  em  sua

conjuntura:

A preocupação  da  universidade  em adaptar  seus  ambientes  físicos  tem sido  tão
tímida quanto à preocupação em adaptar o acesso ao currículo e em preparar os
professores dos cursos superiores. Na verdade, pouco se discute sobre a ideia de que
todos os professores de qualquer curso universitário devem estar preparados para
receber alunos com deficiência (SASSAKI, 2006, p. 41).

O relato de Sassaki (2006) evidencia obstáculos para a construção de uma política

pública efetivamente inclusiva no ensino superior. Conforme sugerido no trecho transcrito, há

muitos pontos em que a comunidade deve se trabalhar para evoluir nesse campo. A preparação

do corpo docente, a adaptação curricular e mesmo as alterações estruturais são, na visão do

autor, temáticas ainda timidamente tratadas.

Os principais indicadores acerca do acesso das pessoas com deficiência ao Ensino

Superior, elaborados pelo Ministério da Educação – MEC, refletem essa dificuldade:
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Gráfico 2 – Acesso das pessoas com deficiência na Educação Superior

Fonte: MEC/INEP

Mesmo em sumária análise à figura colacionada, será possível inferir que a maior

parte dos estudantes com acesso ao Ensino Superior o faz nas Instituições de Ensino Privado.

No ano de 2013, dos 29.221 estudantes matriculados, apenas 9.409 pertenciam a Instituições

Públicas.  Tal  cenário  sugere  a  necessidade  de  um  fortalecimento  das  políticas  públicas

voltadas à inserção da pessoa com deficiência na universidade pública.

Em que pese tal constatação, o que também se depreende é que o aumento do

número de alunos com deficiência na educação superior tem aumentado nas duas esferas,

pública e privada, fato que inspira certo otimismo para conjunturas futuras.

No caso específico da UFC, verifica-se um significativo aumento no ingresso de

pessoas  com  deficiência.  No  ano  de  2018,  na  chamada  regular  do  Sistema  de  Seleção

Unificada  (SISU  1º/2018),  ingressaram  131  candidatos  com  deficiência  na  universidade.

Oportuno registrar que esta foi a primeira seleção a adotar cotas para tal público. Antes disso,

havia  88  estudantes  com  deficiência  matriculados,  segundo  dados  do  Censo  2017.2,

informados pela Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui.(UFC, 2018).

O cenário apresentado sugere a necessidade de esta universidade desenvolver e

ampliar, a passos cada vez mais largos, suas políticas públicas de cunho inclusivo. Em apenas

um ano, a universidade mais que dobrou o número de matriculas de pessoas com deficiência,

fato que corrobora a ideia de que é preciso discutir essa temática e sensibilizar a comunidade
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acadêmica para que todos os integrantes da UFC possam contribuir para a permanência deste

público na autarquia.

Finalizado  o  breve  retrospecto  proposto,  passa-se  a  uma  análise  conceitual

necessária a melhor construção do presente estudo.

3.3 Conceitos importantes à realização da pesquisa

A  realização  de  qualquer  pesquisa  científica  necessita  de  um  arcabouço

conceitual, que a legitima e a direciona. Trata-se de uma fase prévia, mas imprescindível ao

método e à sistemática da investigação. Nas palavras de Kossik (1995):

[...]o  homem,  já  antes  de  iniciar  qualquer  investigação,  deve  necessariamente
possuir  uma  segura  consciência  do  fato  de  que  existe  algo  susceptível  de  ser
definido como estrutura da coisa, essência da coisa, 'coisa em si', e de que existe
uma  oculta  verdade  da  coisa,  distinta  dos  fenômenos  que  se  manifestam
imediatamente (Kosik, 1995, pp. 16 e 17).

Para  a  realização  do  presente  estudo,  reputa-se  imprescindível  a  formação  de

bases conceituais que permitam a melhor compreensão acerca da temática da acessibilidade

na Universidade Federal do Ceará, sob a perspectiva das demandas de auditoria do Tribunal

de Contas da União e dos Relatórios de visitas in loco do MEC.

Dessa  forma,  pretende-se,  neste  tópico,  conceituar:  “pessoa  com deficiência”;

“acessibilidade”;  “educação  inclusiva”,  “atividade  de  controle  externo”  e  “supervisão

ministerial”.  Estes  não  são  os  únicos  conceitos  trabalhados  neste  estudo;  acredita-se,

entretanto, que eles compõem o cerne conceitual da pesquisa.

3.3.1 Pessoa com Deficiência

Desde  logo,  será  cabível  destacar  que,  para  Sassaki  (2003),  este  é  o  termo

adequado  para  fazer  referência  a  alguém que  tenha  alguma  condição  de  deficiência.  No

decorrer  dos  anos,  muitas  nomenclaturas  foram  utilizadas,  tais  como:  “inválidos”;

incapacitados”;  “deficientes”;  “pessoas  com  necessidades  especiais”;  “portadores  de

deficiência”, dentre outros.

Para  Sassaki  (2003)  a  condição  de  ter  uma  deficiência  faz  parte  da  pessoa,

portanto, um indivíduo não porta sua deficiência. Ele tem uma deficiência. O verbo “portar”

não se aplica a uma condição inata ou adquirida pela pessoa. Dessa forma, da mesma maneira
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que não se costuma falar que alguém porta olhos verdes ou pele morena, não se deve dizer

que uma pessoa porta determinada deficiência.

O termo “pessoa com deficiência” passou a ser mais utilizado somente a partir da

década de 90, razão pela qual muitas das referências bibliográficas ou legais utilizadas para a

condução do presente estudo ainda utilizam nomenclaturas diversas da que hodiernamente é

considerada ideal.

Superado este esclarecimento exordial, passa-se a conceituar. Quem faria parte,

então, do grupo de “pessoas com deficiência”?

 A Organização das Nações Unidas, na Resolução 3447, de 09 de dezembro de

1975, afirma que o termo “pessoas deficientes”:

[...]  refere-se  a  qualquer  pessoa  incapaz  de  assegurar  por  si  mesma,  total  ou
parcialmente,  as  necessidades  de  uma  vida  individual  ou  social  normal,  em
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou
mentais. (ONU, 1975).

A Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,  já incorporada ao

ordenamento jurídico pátrio, consoante indicado em tópico anterior, aduz:

“Pessoas  com deficiência  são  aquelas  que  têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.” (ONU, 2006)

O Decreto 5.296/2004  (BRASIL,  2004), que  regulamenta  a  Lei  10.098/2000,

também  trabalha com esse conceito, em seu artigo 5º, na medida em que qualifica como

“portadora de deficiência” a pessoa que possua limitação ou incapacidade para o desempenho

de atividade e se enquadre em uma das categorias que elenca, quais sejam, deficiência física,

deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência mental.

Dos conceitos elencados, pode-se inferir que “pessoa com deficiência” é aquela

que possui alguma condição de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que restringe o

pleno exercício de suas atividades sociais. Isto porque, muitas vezes, carregam consigo um

“estigma”. Para Goffman (1980), o termo “estigma” refere-se a um atributo essencialmente

depreciativo,  que prejudica a  formação da “identidade social”  de quem o detém. O autor

esclarece  que,  em  sociedade,  os  indivíduos  costumam  categorizar  grupos  sociais  e  criar

estereótipos, expectativas, a partir deles. Nas palavras do autor, “um atributo que estigmatiza

alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele  não é,  em si  mesmo, nem

honroso nem desonroso” (ibid, 2013, p. 13).

 Nessa esteira, o juízo de “incapacidade” que muitas vezes recai sobre a pessoa

com deficiência é uma construção social, que precisa ser debatida e reformulada.
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3.3.2 Acessibilidade

Passando-se ao segundo conceito, tem-se que a “acessibilidade”, nos termos da

NBR 9050/04,  é  “possibilidade  e  condição  de  alcance,  percepção  e  entendimento  para  a

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano

e elementos” (BRASIL, 2004).

A cartilha de Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará também conceitua

o termo, da forma abaixo transcrita:

No senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos
espaços físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade é condição
de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras
para a  efetiva  participação de pessoas nos  vários  âmbitos  da vida social.  A
acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer
processo  de  inclusão  social,  e  se  apresenta  em  múltiplas  dimensões,  incluindo
aquelas de natureza atitudinal, física,  tecnológica,  informacional,  comunicacional,
linguística  e  pedagógica,  dentre  outras.  É,  ainda,  uma  questão  de  direito  e  de
atitudes:  como  direito,  tem  sido  conquistada  gradualmente  ao  longo  da  história
social;  como  atitude,  no  entanto,  depende  da  necessária  e  gradual  mudança  de
atitudes perante às pessoas com deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade
requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os
seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que
vivem, em condições similares aos demais indivíduos. (grifo nosso, UFC, s.d)

O documento atenta para o fato de que a promoção de uma efetiva acessibilidade

requer a eliminação de quaisquer barreiras, sejam elas arquitetônicas, tecnológicas, atitudinais

ou pedagógicas, que possam dificultar a realização das atividades e o exercício de funções

pelas  pessoas  com deficiência.  Ao  se  destacar,  neste  conceito,  a  existência  das  barreiras

sociais a serem transpostas para uma efetiva inclusão social, reforça-se a ideia goffmaniana de

que  o  meio  integra  a  construção  da  ideia  de  “pessoa  com deficiência”,  de  forma  que  a

alteração do juízo de incapacidade que muitas vezes repousa sobre este público é condição

essencial para a promoção da acessibilidade.

Na universidade, há muitas barreiras a serem transpostas. Além da necessidade de

adaptação arquitetônica, há a indispensabilidade de a comunidade acadêmica tornar-se mais

sensível  as  questões  atitudinais,  pedagógicas,  linguísticas,  dentre  outras.  Embora  a

acessibilidade seja um direito a ser implementado pelo Estado, as mudanças serão sempre

mais facilitadas e melhores aceitas no seio de uma comunidade ciente da sua necessidade e

sensível ao seu processo.

É prudente esclarecer,  ainda,  que a promoção da acessibilidade é  pressuposto,

inclusive, para que as pessoas com deficiência exerçam os direitos e os deveres de cidadania.

É o que destaca o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST, Carlos Alberto Reis de
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Paula:

Quando falamos de acessibilidade, nos referimos, em verdade, à efetiva inclusão de
pessoas com deficiência no convívio social.  Isso significa mais do que propiciar
estrutura mínima nas instalações do poder público, por meio de adaptações físicas,
para permitir-lhes mobilidade. A inclusão de pessoas com deficiência representa a
adoção de um conjunto de ações afirmativas que permitam o verdadeiro exercício da
cidadania. (PAULA, s.d).

Esclarecido  o  conceito  de  “acessibilidade”,  aqui  compreendida,  de  forma

sintetizada, como a possibilidade conferir às pessoas com deficiência a mesma condição de

acesso a espaços públicos e serviços prestados, passa-se a mais um termo.

3.3.3 Educação Inclusiva

O terceiro conceito, “educação inclusiva”, já foi alvo de comentários em tópico

anterior.  Como  visto,  trata-se  de  proposta  educacional,  defendida  por  especialistas

educacionais,  constitucional  e  legalmente  amparada.  A materialização  de  uma  educação

inclusiva  pressupõe  que  a  instituição  de  ensino  deverá  estar  apta,  arquitetônica  e

pedagogicamente,  para receber  a  pessoa com deficiência  no mesmo ambiente dos  demais

estudantes. Para Mittler (2003): 

[...] a escola inclusiva é o espaço da diversidade. Nela, naturaliza-se a diferença, de
forma que todos os alunos possam ser educados em salas de aula regulares. Esse
cenário proporciona atendimento educacional adequado à pessoa com deficiência,
pois  propõe  um  espaço  onde  todos  ajudam  e  são  ajudados  por  seus  colegas  e
membros da escola. (MITTLER, 2003, p. 36).

3.3.4 Atividade de Controle Externo

O quarto conceito a ser trabalhado nesta subseção é o de “Controle Externo”. O

jurista  Silva  (2004),  a  este  respeito,  doutrina  que  tal  atividade  materializa  a  função

fiscalizadora  do  povo,  através  de  seus  representantes,  sobre  a  administração  financeira  e

orçamentária.  Trata-se,  portanto,  de  um  controle  de  natureza  política,  previsto  no  texto

constitucional.

Em  análise  aos  dispositivos  constitucionais  (BRASIL,  1988),  infere-se  que  o

“controle externo” é a atividade de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional

e patrimonial exercida pelo Congresso Nacional (representantes do povo), com auxílio do

Tribunal de Contas da União (TCU), sobre a Administração Direta (União, Estado, Distrito

Federal  e  Municípios)  ou  a  Administração  Indireta  (Fundações,  Autarquias,  Empresas
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Públicas e Sociedades de Economia Mista). O escopo deste controle é, portanto, resguardar a

boa utilização dos bens e valores públicos.

As  nuances  da  atividade  de  controle  externo  são  melhor  compreendidas  no

capítulo subsequente, fato que dispensa esclarecimentos que superem a conceituação neste

momento do estudo.

3.3.5 Supervisão Ministerial

Como  a  presente  pesquisa  também  analisará  documentos  que  manifestam  a

perspectiva do Ministério da Educação acerca da acessibilidade na UFC, é prudente enfrentar

desde  logo  a  questão:  “qual  a  relação  existente  entre  o  Ministério  da  Educação  e  a

Universidade Federal do Ceará?”

Importa esclarecer, desde já, que não há subordinação entre as duas instituições. O

que  de  fato  existe  é  uma  supervisão,  por  parte  do  Ministério,  sobre  as  atividades

desempenhadas na autarquia. Esta, mesmo gozando de autonomia, está vinculada ao exercício

de sua finalidade precípua, a de promover educação superior com qualidade. Assim, o MEC

verificará se esta missão está sendo cumprida dentro dos parâmetros legais.

A supervisão ministerial está prevista no Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro

de 1967, o qual dispõe em seus arts. 19 e 20:

Art . 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está
sujeito à supervisão do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os
órgãos  mencionados  no  art.  32,  que  estão  submetidos  à  supervisão  direta  do
Presidente da República.
Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela
supervisão  dos  órgãos  da  Administração  Federal  enquadrados  em  sua  área  de
competência.
Parágrafo  único.  A  supervisão  ministerial  exercer-se-á  através  da  orientação,
coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao
Ministério, nos termos desta lei.

Dessa forma, depreende-se que a Universidade Federal do Ceará está vinculada ao

Ministério da Educação, e este realizará sobre aquela um controle essencialmente finalístico,

não decidindo sobre a organização e as questões internas da autarquia, dada sua autonomia e

independência. Este controle é denominado supervisão ministerial.

Realizada a conceituação proposta para esta subseção, passa-se à apresentação da

Secretaria de Acessibilidade da UFC.
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3.4 Secretaria de Acessibilidade da UFC

Nas palavras de Vygotski (1997 apud BEYER, 2005, p.107), “se é praticamente

inútil lutar contra o defeito e suas consequências diretas, é, ao contrário, legítima, frutífera e

promissora  a  luta  contra  as  dificuldades  na  atividade  coletiva.” Na esteira  dessa  ideia,  a

Universidade Federal  do Ceará,  atenta  aos  paradigmas de inclusão que devem guiar  uma

instituição de sua magnitude, criou, em agosto de 2010, um setor específico para promover

ações de inclusão de pessoas com deficiência: a Secretaria de Acessibilidade.

Vinculada ao Gabinete do Reitor, a Secretaria está instalada no andar térreo da

Biblioteca do Centro de Humanidades (Campus do Benfica), e, em linhas gerais, busca tornar

mais cômoda a vivência de pessoas cegas, surdas, cadeirantes ou com outras limitações nos

espaços da universidade.  Embora não seja um órgão executor de adaptações estruturais, a

Secretaria fomenta e acompanha ações de inclusão.

A  Secretaria  de  Acessibilidade  possui atuação  nos  eixos  arquitetônico,

pedagógico, atitudinal e tecnológico, conforme depreende-se do quadro abaixo:

Quadro 1- Eixos de atuação da Secretaria de Acessibilidade

Atitudinal

Inclusão  é  uma questão  de  atitude.  E  de  sensibilidade.  É  preciso  ajudar  a

comunidade acadêmica a enfrentar o preconceito e incentivar  mudanças  de

atitude, visando à remoção de barreiras que impedem a acessibilidade.

Tecnológico

Outro objetivo é incentivar pesquisas e ações em tecnologias assistivas, para o

desenvolvimento  de  equipamentos,  serviços  e  estratégias  que  permitam  o

acesso ao conhecimento com autonomia.

Arquitetônico

Orienta adequações na estrutura física da UFC, como reforma de banheiros,

construção de  rampas,  piso  tátil,  instalações  de  elevadores,  plataformas  de

elevação e sinalizadores.

Pedagógico

Não basta fazer com que o estudante com deficiência ingresse na Universidade

– é preciso oferecer condições para que ele tenha a mesma formação que os

colegas. Por isso, a Secretaria também pensa ações que facilitem o ensino-

aprendizagem, com alternativas de avaliação.
Fonte: UFC/Cartilha de Acessibilidade

A Secretaria de Acessibilidade desempenha diversas ações no âmbito da UFC,

dentre  as  quais:  identifica  e  acompanha  os  alunos  com  deficiência  na  UFC;  promove  a

formação  de  recursos  humanos  em  gestão  de  políticas  relacionadas  às  pessoas  com
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deficiência, qualificando-os para um atendimento adequado; estimula o desenvolvimento de

uma  cultura  inclusiva  na  Universidade  e  oferece  orientação  e  apoio  pedagógico  a

coordenadores  e  professores,  estabelecendo  um  canal  de  comunicação  entre  estes  e  os

estudantes com deficiência.

À guisa de conclusão do presente tópico, cabe salientar que as ações da Secretaria

de  Acessibilidade  não  bastam  à  estruturação  de  uma  política  educacional  efetivamente

inclusiva no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Isto porque, como lembrou Sassaki

(1997), toda a sociedade deve estar comprometida com esse processo. Trata-se, portanto, de

uma política que depende da colaboração de professores, demais alunos, servidores, cidadãos

não pertencentes aos quadros da universidade e, como lembrou o autor, da própria pessoa com

deficiência, que deverá estar apta para assumir o seu papel na sociedade.

3.5 Dinâmica normativa associada à promoção da acessibilidade

Neste momento do referencial teórico, são trabalhadas as disposições constantes

no ordenamento  jurídico  pátrio  referentes  à  promoção  da  acessibilidade  no  Brasil.  Dessa

forma, optou-se por realizar a análise proposta em três momentos distintos: primeiramente, é

apresentado o panorama constitucional no tema; cientes das diretrizes normativas mais gerais,

indicar-se-á  o  arcabouço  legal  concernente  à  matéria;  por  fim,  serão  trabalhadas  as

orientações emanadas da normatização infralegal.

3.5.1 Panorama Constitucional

A  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  (CRFB/1988)

representou um significativo avanço no ordenamento jurídico pátrio. Isto porque concentrou,

como nenhum outro texto constitucional, uma gama de direito e garantias fundamentais para a

construção de uma sociedade livre, justa e igualitária.

Logo em um de seus artigos iniciais, a Constituição Federal aduz:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes[...]grifo nosso (BRASIL, 1988)

Do  dispositivo  acima  transcrito,  depreende-se,  desde  já,  que  a  Carta  Magna

encontra-se  fundamentada  em  princípios  que  prestigiam  a  isonomia. Nessa  esteira,  será
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possível inferir que, na condição de mantenedor de direitos e garantias fundamentais, o Estado

deverá ter  firme atuação no sentido de assegurar a todos os brasileiros,  sem distinção de

qualquer natureza, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade.

Nesse ponto, é necessário atentar para o fato de que a promoção de uma efetiva

igualdade requer, em alguns casos, o implemento de condições especiais para pessoas que

estão num contexto de "desigualdade". Nas palavras de  Nery (1999, p. 42) “dar tratamento

isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na

exata medida de suas desigualdades”.

Dessa forma, será prudente inferir que as pessoas com deficiência, por estarem em

uma  condição  de  “desigualdade”,  deverão  ser  alvo  de  políticas  públicas  especializadas

voltadas para a sua efetiva inclusão social.

Adiante, em seu artigo 6º, o texto constitucional elenca alguns direitos sociais a

serem implementados pelo Poder Público. O primeiro deles é o direito à Educação. In verbis:

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a
moradia,  o  transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à
maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta
Constituição. [...]grifo nosso (BRASIL, 1988)

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o Direito à Educação é encarado sob uma

ótica isonômica pelo texto constitucional. Portanto, o Estado deverá garantir, às pessoas com

deficiência,  um atendimento  educacional  especializado.  Essa  é  a  inteligência  do art.  208,

(BRASIL, 1988):

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[...]
III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1988)

Importa frisar que a redação constitucional se coaduna com as ideias de inclusão

educacional  difundidas  por  Beyer  (2005).  A  ideia  de  que  o  atendimento  educacional

especializado  ocorrerá,  preferencialmente,  na  rede  regular  de  ensino,  atende  à  premissa

defendida pelo autor de que a inclusão demanda a recepção dos estudantes com deficiência no

mesmo ambiente dos demais, consoante já analisado em tópico anterior.

Cabe  destacar  também  que  é  competência  de  todos  os  entes  federativos  o

implemento  dos  requisitos  necessários  à  proteção  das  pessoas  com  deficiência,  segundo

expressa previsão do art. 23, inciso II:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
[...]
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II  -  cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da  proteção  e  garantia  das  pessoas
portadoras de deficiência; (BRASIL, 1988)

Mesmo em matéria legislativa, a proteção à pessoa com deficiência será, segundo

a Constituição Federal de 1988, compromisso de todos os entes da Federação. Ad litteram:

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:
[...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL,
1988)

ARAÚJO (2003), corroborando a ideia de que uma igualdade material requer a

implementação  de  condições  especiais  que  venham  a  compensar  a  “exata  medida  da

desigualdade” de alguns sujeitos, salienta que a proteção às pessoas com deficiência é medida

imprescindível à efetivação do princípio da igualdade.

Toda e qualquer interpretação constitucional que se faça, deve passar,
obrigatoriamente, pelo princípio da igualdade. Só é possível entendermos o tema de
proteção  excepcional  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  se  entendermos
corretamente o princípio da igualdade. (ARAÚJO, 2003, p. 46)

O texto constitucional não se detém apenas na previsão do direito à educação às

pessoas com deficiência. A CRFB/1988 prevê, também, a eliminação de quaisquer obstáculos

arquitetônicos que venham a comprometer o uso dos bens e serviços coletivos por parte das

pessoas com deficiência. Embora não adote o vocábulo “acessibilidade”, a Constituição traz

previsões para sua implementação:

Art.  227.  É dever  da  família,  da  sociedade e  do Estado  assegurar  à  criança,  ao
adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:   
[...]
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com
a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.  
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência. (BRAISL, 1988)

A eliminação de barreiras arquitetônicas e a viabilização do acesso aos bens e

serviços coletivos às pessoas com deficiências são, portanto, garantias constitucionalmente

previstas, que devem ser regulamentadas pela legislação infraconstitucional.

Adiante, a Constituição de 1988 repisa:
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Art.  244.  A lei  disporá sobre  a  adaptação dos logradouros,  dos edifícios  de uso
público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art.
227, § 2º. (BRAISL, 1988)

Nota-se, a partir dos dispositivos transcritos, a intenção constitucional de garantir

às pessoas com deficiência Atendimento Educacional Especializado de forma a preservar-lhes

o direito à Educação. Além disso, as disposições constitucionais proíbem a discriminação e

visam à adaptação dos logradouros e dos edifícios públicos, de forma a facilitar o acesso da

pessoa com deficiência aos espaços e aos serviços estatais.

Pode-se inferir, por todo o exposto, que a busca pela efetivação das garantias e

direitos a tal público permeia o texto constitucional. Dessa forma, a CRFB/1988, que ocupa a

mais  alta  posição  na  pirâmide  normativa  nacional,  estabelece  a  base  principiológica  que

direcionará o arcabouço legal relativo à temática.

Cientes  das  diretrizes  constitucionalmente  estabelecidas,  será  cabível  a  análise

legal da política de acessibilidade no país.

3.5.2 Panorama Legal

A análise  edificada  neste  tópico  não  pretende  exaurir  todo  o  arcabouço  legal

relativo  à  promoção  da  acessibilidade  no  país.  O  que  se  pretende  é  realizar  rápidas

considerações  relativamente  aos  mais  expressivos  marcos  legais  relacionados  à  temática.

Nesses  termos,  são  apresentadas,  mesmo  que  sumariamente:  a  Lei  9394/96;  a  Lei

10.098/2000;  a  Lei 10.048/2000; a Lei nº 12.764/2012; a Lei nº 13.146/2015; e a Lei nº

13.409/2016.

A Lei  9394/96,  que  estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,

alinhada aos direcionamentos conferidos pela Constituição Federal de 1988, estipula em seu

artigo 4º:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação,
transversal  a  todos  os  níveis,  etapas  e  modalidades,  preferencialmente  na  rede
regular de ensino; (BRAISL, 1996)   
 

Registre-se,  por  oportuno,  que  o  dispositivo  supraindicado  teve  sua  redação

alterada pela lei 12.796/2013, a qual modificou a redação de alguns dispositivos da LDB/96,

transformando a expressão “[...] aos educandos com necessidades especiais” em “educandos
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com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou

superdotação”,  nos  moldes  transcritos  acima.  A alteração  legislativa,  portanto,  ampliou  a

projeção da norma, fazendo-a alcançar, por exemplo, indivíduos tidos como superdotados.

Salienta-se,  ainda,  que a  LDB/1996 trata  da “Educação Especial”  em capítulo

específico, dispondo:

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar  oferecida  preferencialmente na rede  regular  de ensino,  para
educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas
habilidades ou superdotação.            (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§  2º  O  atendimento  educacional  será  feito  em  classes,  escolas  ou  serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º  A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (BRASIL, 1996)

Depreende-se,  do  dispositivo  legal  colacionado,  que  a  LDB (BRASIL,  1996)

dedica-se  à  Educação  Especial  preservando  a  essência  constitucionalmente  estipulada,  ao

disciplinar que “sempre que possível” a “clientela da Educação Especial” deverá ser integrada

às classes comuns do Ensino Regular. A redação legal,  portanto,  também está alinhada às

premissas de Beyer (2005). Adiante, em seu art. 59, a lei determina:

Art.  59.   Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  deficiência,
transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou
superdotação:          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para  a  conclusão  do  ensino  fundamental,  em  virtude  de  suas  deficiências,  e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
III  -  professores  com especialização adequada em nível  médio ou superior,  para
atendimento  especializado,  bem como professores  do  ensino  regular  capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;
V  -  acesso  igualitário  aos  benefícios  dos  programas  sociais  suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRAISL, 1996)

Em seu artigo 59,  portanto,  a  LDB/96 traz determinações  mais  específicas no

sentido de tornar a educação mais acessível aos estudantes com deficiência, determinando

assim a adaptação dos currículos e das técnicas educativas para atender às necessidades desse

público, a especialização profissional para um melhor desempenho junto a essas pessoas, a

realização de uma educação também voltada ao trabalho, visando a efetiva integração social

dos alunos com deficiência, dentre outras previsões.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Passando à próxima referência legal, tem-se que aproximadamente sete anos antes

de o Brasil, como sujeito de direito na ordem internacional, assinar a Convenção Internacional

sobre os direitos das pessoas com deficiência (Convenção de Nova Iorque) e seu Protocolo

Facultativo,  comprometendo-se  a  promover  inclusão  e  acessibilidade,  ingressava  no

ordenamento jurídico nacional importante instrumento normativo com fim semelhante: a lei n.

10.098/2000.

O objetivo da lei é bem claro: promover acessibilidade de “pessoas portadoras de

deficiência” (nomenclatura alterada, somente em 2015, para pessoas com deficiência para se

adequar à Convenção de Nova Iorque) ou com mobilidade reduzida.

Desta  feita,  estabelecendo  normas  de  caráter  geral  e  a  fim  de  sistematizar  a

promoção da acessibilidade através de supressão de barreiras físicas em ambientes públicos

ou abertos ao público e privados (inclusive nos serviços de transporte e comunicação), a lei

estabeleceu definições importantes na abordagem da temática, conferindo ao assunto, por que

não dizer, caráter científico a partir de rigor terminológico de seus termos:  acessibilidade;

barreiras,  barreiras  urbanísticas,  arquitetônicas,  nos  transportes,  nas  comunicações  e  na

informação;  pessoa  com  deficiência  e  pessoa  com  mobilidade  reduzida;  acompanhante;

elemento  de  urbanização;  mobiliário  urbano;  tecnologia  assistiva  ou  ajuda  técnica;

comunicação; e desenho universal.

As definições da lei foram atualizadas com a Lei n. 13146/15, que as harmonizou

com  o  disposto  na  Convenção  de  Nova  Iorque  e  Protocolo  Facultativo,  que,  embora

posteriores, por terem sido aprovados pelo Congresso na forma do art. 5o., parágrafo 3o., da

CF88, receberam status de texto constitucional. A mencionada lei também será abordada no

decorrer deste tópico.

A Lei  10.048/2000  (BRASIL,  2000)  também confere  atendimento  especial  às

pessoas com deficiência. Os dispositivos desta lei, em linhas gerais, buscam facilitar o acesso

e o uso de logradouros e sanitários públicos, bem como dos veículos de transporte coletivo ao

referido  público.  A lei  assegura,  ainda,  atendimento  prioritário  nas  repartições  públicas  e

empresas  concessionárias  de  serviços  públicos  não  só  às  pessoas  com deficiência,  como

também  aos  idosos  com  idade  igual  ou  superior  a  60  (sessenta)  anos,  às  gestantes,  às

lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos.

A Lei  nº  12.764/2012  (BRASIL,  2012),  por  seu  turno,  inova  o  ordenamento

vigente até então, instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista. A lei assegura que a pessoa com transtorno do espectro autista

é  considerada  pessoa  com deficiência,  gozando,  portanto,  de  toda  a  proteção  legalmente
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conferida.

 A já mencionada Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), que institui a Lei Brasileira

de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também representa um importante marco legal na

regulamentação da temática abordada no presente estudo.

Tal diploma legal, que recebeu a alcunha de Estatuto da Pessoa com Deficiência,

procura assegurar  e  promover,  em condições de igualdade,  o exercício dos  direitos  e  das

liberdades  fundamentais  pela  pessoa  com  deficiência,  visando  a  sua  inclusão  social  e

cidadania.

A lei 13.146/2015 conceitua acessibilidade já em um de seus artigos iniciais e, ao

fazê-lo, mostra-se sensível ao fato de que não basta possibilitar às pessoas com deficiência o

acesso aos serviços e aos bens públicos ou privados. A construção de uma efetiva política

pública de acessibilidade requer que este acesso seja conferido de forma segura e autônoma.

A referida lei inova, ainda, no âmbito da avaliação aplicada aos educandos com

deficiência nos processos seletivos para ingresso e permanência promovidos pelas instituições

de  ensino  superior,  seara  que  não  dispunha  de  regulamentação  anterior.  Nesse  contexto,

destaca-se o seguinte dispositivo legal:

Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos
pelas  instituições  de  ensino  superior  e  de  educação  profissional  e  tecnológica,
públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I  -  atendimento  preferencial  à  pessoa  com  deficiência  nas  dependências  das
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos
para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de
tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III  -  disponibilização  de  provas  em  formatos  acessíveis  para  atendimento  às
necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV  -  disponibilização  de  recursos  de  acessibilidade  e  de  tecnologia  assistiva
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V  -  dilação  de  tempo,  conforme  demanda  apresentada  pelo  candidato  com
deficiência,  tanto  na  realização  de  exame  para  seleção  quanto  nas  atividades
acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação
que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio
da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. (BRASIL, 2015)

No  capítulo  destinado  à  apresentação  e  análise  dos  dados  coletados  nas

entrevistas,  pode-se observar ações empreendidas no âmbito da autarquia estudada que se

coadunam à previsão constante do mencionado artigo, o que, de certa forma, demonstrou a

construção e o fortalecimento da política inclusiva na universidade.

Já concluindo a breve digressão normativa proposta inicialmente, cita-se, por fim,

a  Lei  nº  13.409/2016  que,  alterando  alguns  dispositivos  da  Lei  nº 12.711/2012,
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a qual trata do ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico

e  de  nível  médio,  dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  para  pessoas  com deficiência  nesses

espaços.  A  Lei  nº  13.409/2016,  portanto,  trabalha em favor  da inclusão das  pessoas  com

deficiência nas instituições de ensino médio e superior, o que, consequentemente, contribui

para a inclusão social desse público.

Percebeu-se, na fase de entrevistas, o impacto causado por tal normativo dentro da

universidade. O aumento das pessoas com deficiência dentro da UFC, referenciado ao final do

subtópico  3.2,  decorrente  da  previsão  constante  da  lei  13.409/2016,  foi  mencionado  por

alguns coordenadores, que relataram que as “portas” da UFC estão “mais abertas”.

Por todo o exposto, será possível inferir, com algum otimismo, que se observa um

cenário de evolução na regulamentação da matéria. É fato que as transformações sociais nem

sempre acompanham as alterações legislativas, especialmente quando se trata de matéria tão

complexa, que demanda mudanças de paradigmas educacionais. A despeito disso, ratifica-se a

necessidade de ampliação da discussão da temática para que, em algum momento histórico, o

direito social à Educação seja assegurado de forma efetiva a todos os cidadãos em todos os

níveis educacionais.

3.5.3 Panorama Infralegal

Assim como no tópico anterior, as considerações aqui esposadas não pretendem

exaurir todas as normas infralegais relativas à promoção da acessibilidade no país. Uma vez

mais,  realiza-se  rápidas  considerações  relativas  aos  mais  expressivos  marcos  infralegais

relacionados à matéria. Nesses termos, são apresentados: o Decreto nº 5.296/2004; o Decreto

nº 5.626/2005 e a NBR 9050/2004.

De início, indica-se que, para Meirelles (2007), "decreto" é ato administrativo da

competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinado a prover situações abstratamente

previstas  de  modo expresso,  explícito  ou implícito  pela  legislação.  Em linhas  gerais,  tais

documentos prestam-se a pormenorizar o exercício de direitos legalmente previstos.

Nesses termos, o Decreto nº 5.296/2004 regulamentou a Lei nº 10.048, de 8 de

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com

crianças de colo e aos obesos, e a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiência ou com mobilidade reduzida.
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O  referido  documento  define  o  termo  "pessoa  portadora  de  deficiência"

(nomenclatura superada, consoante discutiu-se em tópico anterior), em seu art. 5º, e também

"acessibilidade", em seu art.  8°. Além disso, o decreto traz uma gama de normas técnicas

específicas para a promoção da acessibilidade.

Além desse, cita-se o Decreto nº 5.626/2005, o qual regulamenta a Lei nº 10.436,

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Este dispositivo, possui a seguinte redação:

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de
escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer
tipo  de  comunicação  direta  à  pessoa  portadora  de  deficiência  sensorial  e  com
dificuldade de comunicação.

Nessa esteira, o Decreto  nº 5.626/2005 prestou-se a regulamentar o dispositivo

acima  colacionado,  disciplinando  acerca  da  formação  de  intérprete  de  escrita  em  braile,

linguagem  de  sinais  e  de  guias-intérpretes  em  capítulos  específicos.  A  título  de

exemplificação, expõe-se:

Art. 17.  A formação do tradutor  e  intérprete de  Libras - Língua Portuguesa deve
efetivar-se por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação
em Libras - Língua Portuguesa.
Art. 18.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a formação de
tradutor  e  intérprete  de  Libras - Língua  Portuguesa,  em  nível  médio,  deve  ser
realizada por meio de:
I - cursos de educação profissional;
II - cursos de extensão universitária; e
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e
instituições credenciadas por secretarias de educação.
Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada
por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que
o  certificado  seja  convalidado  por  uma  das  instituições  referidas  no  inciso  III.
(BRASIL, 2008).

Por fim, pontua-se o teor da regulamentação apresentada pela NBR 9050 exarada

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no ano de 2004. Fragoso (2017)

relembra  que  a  ABNT,  em sintonia  com o governo  e  a  sociedade,  cuida  diretamente  da

normalização em nosso país. Portanto, na condição de responsável pela elaboração, aprovação

e divulgação das normas nacionais, a ABNT estipula normas técnicas para todos os processos

que precisam ser desempenhados com qualidade, desde a preparação de um pão francês à

mecânica de um avião.

Dessa forma, atenta à necessidade de estabelecer normas técnicas destinadas à

promoção da acessibilidade, a ABNT elaborou a NBR 9050/2004, que traça normas técnicas

para tornar mais acessíveis edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
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A título de exemplificação, cita-se algumas das normas contidas na seção 5 da

NBR 9050/2004, que estabelece as condições de informação e sinalização para garantir uma

adequada orientação aos usuários dos espaços indicados. Nessa esteira, o subitem 5.4.1 da

referida seção estipula:

5.4.1 Sinalização de portas e passagens
Portas e passagens devem possuir informação visual, associada a sinalização tátil ou
sonora,  conforme Tabela 1.  Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou
pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo Braille. (BRASIL, 2004)

Adiante, a NBR 9050/2004 traz a tabela a que fez referência no dispositivo acima:

Tabela 1 – NBR 9050/2004

   Fonte: ABNT/NBR 9050

Do exposto,  percebe-se que a  NBR 9050/2004 é permeada de recomendações

bastante  específicas,  que  visam à  promoção  da  acessibilidade  nas  edificações,  espaços  e

equipamentos urbanos. Por serem muito precisas, a presente pesquisa não se detém em novas

exemplificações, acreditando-se, todavia, que os dispositivos já mencionados proporcionam a

essência da funcionalidade da norma.

Salienta-se, entretanto, que as previsões estampadas nesta norma são consideradas

pelo TCU e pelo MEC na avaliação da acessibilidade na autarquia. Alguns pontos específicos,

portanto, são retomados na análise dos dados desta pesquisa.

Finalizada a digressão normativa proposta para tópico, repisa-se que a empreitada

aqui assumida não pretende esgotar o repertório legal disponível à regulamentação da matéria.

O esforço do estudo foi tão somente no sentido de apresentar alguns dispositivos considerados

mais relevantes.
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4  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO  E  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO  A
SERVIÇO DA ACESSIBILIDADE NA UFC

Neste capítulo,  é realizada a análise,  de forma mais detalhada,  do trabalho do

Tribunal  de  Conta  da  União  -TCU-  e  do  Ministério  da  Educação  -MEC-  em  prol  da

acessibilidade  na  Universidade  Federal  do  Ceará.  Aqui,  saliente-se,  é  realizada  a

caracterização e o delineamento das competências de cada um desses órgãos para melhor

compreensão dos dados coletados e discutidos no presente estudo.

Importante  repisar  que,  cada  um  desses  órgãos,  utilizando  as  ferramentas

disponíveis  no  exercício  de  suas  funções  e  as  prerrogativas  que  lhes  foram  legalmente

conferidas,  possui  forte  atuação  no  âmbito  da  autarquia  estudada.  Dessa  forma,  as  duas

instituições, ainda que de forma indireta, trabalham em favor da acessibilidade nas unidades

em que têm atuação.

4.1 Tribunal de Contas da União e Acessibilidade

Este subtópico trata da análise da atividade denominada de Controle Externo, já

definida  na  presente  pesquisa  como a  atividade  de  fiscalização  contábil,  financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do

Tribunal  de  Contas  da  União,  sobre  as  unidades  administrativas  que movimentam verbas

públicas.

Dessa forma, o estudo se desenvolve em três etapas: inicialmente, apresenta-se a

contextualização política e histórica do Tribunal de Contas da União; em seguida, o estudo

discorre  sobre  “controle  externo”  e  "controle  interno”  na  UFC.  Por  fim,  é  realizado  o

mapeamento  da  pesquisa,  com  a  expressa  indicação  da  demanda  de  auditoria  que  será

analisadas.

4.1.1 Contextualização política e histórica do Tribunal de Contas da União

Nesta primeira etapa, a pesquisa analisa a contextualização político-estrutural e o

histórico do Tribunal de Contas da União, para melhor compreensão do impacto causado pela

atividade de controle externo no âmbito da autarquia. Longe de pretender esgotar as nuances

que envolvem a criação de uma “Corte de Contas”, este tópico tenciona, tão somente, indicar

os momentos mais relevantes na evolução do TCU e descrever um pouco de sua conjuntura e
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de suas atividades.

4.1.1.1 Contextualização político-estrutural do TCU.

Para MARQUES NETO (2009) a ideia de se realizar um controle no âmbito da

administração  pública  surgiu  da  necessidade  de  proteger  os  cidadãos  frente  ao  Estado,

centralizador  do  poder  decisório.  Nesse  sentido,  muito  oportuna  se  torna  a  citação  de

MONTESQUIEU (1985 apud PIRES, NOGUEIRA, 2004), para quem:

Uma experiência eterna atesta que todo homem que detém o poder tende a abusar do
mesmo.  Para  que  não  se  possa  abusar  desse  poder,  faz-se  mister  organizar  a
sociedade política de tal forma que o poder seja um freio ao poder, limitando o poder
pelo próprio poder.

Dessa  forma,  pode-se  considerar  que  a  ideia  de  controlar  a  administração

materializa uma limitação imposta ao Poder Público pelo próprio Poder Público. O Estado,

pelo menos em tese, goza de todas as prerrogativas legalmente instituídas para a garantia do

interesse público, estando sujeito, por intermédio de seus agentes, a penalidades sempre que

não observar  tal  finalidade.  Importante  observar  desde já  que,  mesmo quando se fala  em

“controle externo”, não há fuga dessa premissa. Isto porque tal controle possui fundamento

constitucional, e a Constituição nada mais é que a materialização do Poder Legislativo, um

dos braços estatais.

Em uma perspectiva mais abrangente, cita-se a visão de Fayol (1981, p. 139) para

quem “controle consiste em verificar se tudo corre de acordo com o programa adotado, as

ordens dadas e os princípios admitidos”. A previsão das penalidades para quem não cumprir

com o que lhe cabe na estrutura socialmente estabelecida é imprescindível, visto que para o

mesmo  autor  “para  que  o  controle  seja  eficaz,  deve  ele  ser  realizado  em  tempo  útil  e

acompanhado de sanções” (1981, p. 140).

Ainda nessa contextualização e tomando de empréstimo as palavras de Di Pietro

(2004, p. 623), tem-se que o controle que é exercido sobre a Administração Pública poderá ser

definido como “[...] o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos

poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua

atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico.”

Analisando  as  formas  de  controle  às  quais  a  administração  poderá  estar

submetida,  indica-se:  controle  administrativo  ou  executivo,  efetuado  pela  própria

administração sobre sua atividade e seus agentes; controle judiciário, realizado pelo Poder

Judiciário,  no  sentido  de  sanar  ilegalidades  cometidas  pela  administração  e  controle
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legislativo ou parlamentar,  exercido pelo Poder Legislativo sobre atos e agentes do Poder

Executivo. (MEIRELLES, 2007)

Nessa esteira, depreende-se que a administração poderá ser controlada interna ou

externamente. No primeiro caso, a própria administração cria regras e mecanismos dentro de

sua estrutura  para  dispor  de uma razoável  segurança  nas  atividades  que desempenha.  No

último, o controle é exercido por instituições alheias à estrutura administrativa.

Conforme já mencionado, o controle da Administração Pública Federal a que se

dedica o presente estudo está constitucionalmente fundamentado e é realizado por intermédio

do  Poder  Legislativo,  sendo,  portanto,  externo  à  estrutura  administrativa.  É  o  que  se

depreende da leitura dos dispositivos constitucionais abaixo colacionados:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional,  mediante  controle  externo,  e  pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo  único.  Prestará  contas  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou
privada,  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou  administre  dinheiros,  bens  e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária. 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete[...] (BRASIL, 1988)

Assim,  é  no  exercício  da  atividade  de  controle  externo  no  âmbito  da

Administração Pública Federal que emerge o Tribunal de Contas da União - TCU. Na esteira

dos dispositivos acima colacionados, à Corte de Contas caberá auxiliar o Congresso Nacional

nessa  atividade  de  controle  externo,  que  será  materializada  pela  fiscalização  contábil,

financeira, orçamentária, operacional da União, ou de qualquer outra pessoa física ou jurídica

que gerencie verbas de caráter público.

O Tribunal  de Contas  da  União,  portanto,  é  uma Corte  Administrativa com o

poder de fiscalizar os órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e

economicidade dos atos e das atividades por eles desempenhados. Importante frisar, ainda,

que o TCU terá participação no julgamento das Contas do Presidente da República e dos

administradores e responsáveis por bens e valores públicos. Tal competência administrativa

judicante está prevista nos incisos do art.71 da CF/1988, o qual reúne as atribuições gerais da

Corte de Contas.

Em apertada síntese, pode-se inferir que caberá ao Tribunal de Contas da União:

apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República; julgar as contas dos

administradores  e  demais  responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores  públicos  da

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
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Poder Público federal; apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de

pessoal;  realizar, por iniciativa própria,  da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de

Comissão técnica ou de inquérito,  inspeções  e  auditorias  de natureza contábil,  financeira,

orçamentária,  operacional  e  patrimonial,  nas  unidades  administrativas  dos  Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário; fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados

pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao

Distrito  Federal  ou  a  Município;  assinar  prazo  para  que  o  órgão  ou  entidade  adote  as

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, dentre outras

competências constitucionalmente delineadas.

Importante  esclarecer  que,  relativamente  ao  Presidente  da  República,  ao  TCU

apenas caberá a análise técnico-jurídica das contas e a remessa de seus resultados ao Poder

Legislativo,  a  quem  competirá  o  efetivo  julgamento  (art.  49,  IX,  CF/1988).  Citadas  as

competências do Tribunal de Contas da União,  considera-se evidenciada a importância da

instituição na dinâmica político fiscal estruturada nacionalmente.

Realizada  a  ambientação  político  estrutural  do  TCU,  passa-se  ao  tópico

subsequente,  no qual  é  apresentado um breve histórico da Corte  de Contas  no país,  com

destaque para sua atual conjuntura.

4.1.1.2 Histórico do TCU

Atualmente,  há  várias  Cortes  de  Contas  no  país,  com atribuição  para  realizar

fiscalização contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional e patrimonial da Administração

Pública direta e indireta do ente político (União, Estado ou Municípios) ao qual vinculado,

mas nem sempre foi assim.

A primeira instituição responsável por acompanhar os gastos governamentais no

Brasil  foi  o  Erário  Régio,  criado  ainda  século  XVIII  (1761),  em  época  conhecida  por

despotismo esclarecido. Em 1782, a Coroa Portuguesa criou a Casa de Contos do Estado do

Brasil, em Minas Gerais, como órgão de fiscalização e ordenação de receitas e despesas.

Com a chegada da família real e a elevação do Brasil de colônia a Reino Unido,

foi instituído, em 1808, o Erário Régio no Brasil. Com a Independência, a Constituição de

1824 transformou o Erário Régio em Tesouro Nacional.

Durante todo o período imperial, senadores e ministros discutiram a criação da

primeira Corte de Contas, com função de fiscalização propriamente dita. Embora defendida

por muitos, a criação somente ocorreu na República, conforme SIMÕES (2014, p. 61-62):
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Na data de 7 de novembro [de 1890], o Decreto n. 966-A criou o Tribunal de Contas
da  União,  para  o  fim de  “exame,  revisão  e  julgamento  dos atos  concernentes  à
receita  e  despesa  da  República”,  assinado  pelo  chefe  do  Governo  Provisório,
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e iniciativa de Ruy Barbosa que afirmou: “Se
não pudermos chegar a uma vida orçamentária perfeitamente equilibrada, não nos
será dado presumir que hajamos reconstituído a pátria,  e organizado o futuro. É,
entre nós, o sistema de contabilidade orçamentária defeituoso no seu mecanismo e
fraco na sua execução. O Governo Provisório reconheceu a urgência inevitável de
reorganizá-lo; e acredita haver lançado os fundamentos para essa reforma radical
com a criação de um Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária à sua
administração  e  à sua  legislatura  que,  colocado  em  posição  autônoma,  com
atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças,
possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem o risco de
converter-se  em instituição  de  ornato  aparatoso  e  inútil.  Só assim o  orçamento,
passando,  em  sua  execução,  por  esse  cadinho,  tornar-se-á verdadeiramente  essa
verdade,  de que se fala  entre nós,  em vão, desde que neste país se inauguraram
assembleias parlamentares.

A instalação ocorreu apenas em 1893 e a primeira Lei Orgânica veio em 1896. A

Constituição de 1934 ampliou as atribuições do TCU e em 1935 foi fixado em sete o número

de “juízes”. Com a Constituição de 1937 (Polaca), determinou-se que os membros seriam

nomeados pelo Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal e assegurada

as mesmas garantias dadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal.

No  entanto,  as  ações  do  TCU foram reduzidas  por  meio  de  leis  ordinárias  e

considerava-se que exercia jurisdição, embora não fosse órgão integrante do Poder Judiciário.

Com a  Constituição  de  1946,  o  TCU tornou-se  um órgão  especial,  externo  à

Administração,  colegiado,  independente,  mas  auxiliar  do  Poder  Legislativo  em  funções

fiscalizadoras  da  atividade  financeira  do  Poder  Executivo  da  União.  Esta  foi  a  primeira

Constituição a indicar, mesmo que implicitamente, a possibilidade de criação de órgãos de

controle de contas dos municípios.

Em 1949,  o  número  de  ministros  passou  a  nove  e  a  “Constituição”  de  1967

ampliou o alcance do TCU, que passaria a exercer controle de contas sobre os três Poderes da

União (art. 71, parágrafo 3). Instituiu-se ainda o Sistema de Controle Interno e a fiscalização

in  loco.  Todavia,  a  Emenda Constitucional  n°1/69 restringiu a  competência dos tribunais,

inclusive do de Contas, estabelecendo que o exame de contas deveria ser formal e global.

Conforme  delineado  no  tópico  anterior,  a  Constituição  de  1988  fortaleceu  os

Tribunais de Contas, com ampliação de atribuições e aperfeiçoamento da ação de controle

externo. Segundo SIMÕES (2014, p. 80):

A Constituição de 1988 acompanhou, assim, a moderna teoria do controle externo,
aumentando,  substancialmente,  as  prerrogativas  dos  Tribunais  de  Contas,  como
ocorre nas principais Constituições democráticas do mundo contemporâneo.
Com efeito, a par de manter o controle da legalidade que constava das constituições
anteriores,  a  de 1988, em seu art.  70, deferiu aos  Tribunais de Contas,  ainda,  o
controle  da legitimidade e  da economicidade dos atos  administrativos praticados
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pelos gestores do dinheiro público, inclusive no que diz respeito à razoabilidade, à
moralidade e à eficiência dos atos (este último introduzido, de forma explícita, por
meio da Emenda Constitucional n. 19/98), por força do quanto estatuído no seu art.
37, caput.

De forma bastante  resumida,  assim evoluiu  a  Corte  de Contas  de  que  trata  o

presente estudo. Passa-se, neste momento, à caracterização de sua atual conjuntura.

Com sede no Distrito Federal, quadro próprio e jurisdição em todo o território

nacional, o Tribunal de Contas da União segue integrado por nove ministros nomeados dentre

brasileiros que: tenham mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, gozem de idoneidade

moral e reputação ilibada, possuam notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos

e  financeiros  ou  de  administração  pública  e,  por  fim,  contem com mais  de  dez  anos  de

exercício  de  função  ou  de  efetiva  atividade  profissional  que  exija  os  conhecimentos

mencionados. (BRASIL, 1988).

Segundo expressa previsão constitucional (art. 73, § 2°, CF/1988) a escolha de um

terço dos Ministros cabe ao presidente da Presidente da República, com aprovação do Senado

Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto

ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e

merecimento. A escolha dos dois terços restantes caberá ao Congresso Nacional.

Saliente-se,  por  oportuno,  que  a  Constituição  de  1988  também  confere  aos

ministros  do  TCU  as  mesmas  garantias,  prerrogativas,  impedimentos,  vencimentos  e

vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente,  os  9  ministros  que  compõem  a  Corte  são:  Ministro  José  Mucio

Monteiro (Presidente), Ministra Ana Arraes (Vice-presidente e Corregedora), Ministro Walton

de Alencar Rodrigues, Ministro Benjamim Zymler, Ministro Augusto Nardes, Ministro Aroldo

Cedraz, Ministro Raimundo Carreiro, Ministro Bruno Dantas e Ministro Vital do Rêgo.

Há,  ainda,  quatro  ministros  substitutos,  selecionados  por  meio  de concurso de

provas  e  títulos,  que  serão  nomeados  pelo  Presidente  da  República,  entre  cidadãos  que

satisfaçam os mesmos requisitos exigidos para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da

União. A Constituição assegura aos ministros substitutos, quando em substituição a ministro,

as mesmas garantias,  impedimentos e subsídio do titular.  Atualmente,  os quatro ministros

substitutos são: Ministro Augusto Sherman, Ministro Marcos Bemquerer, Ministro André Luis

de Carvalho e Ministro Weder de Oliveira.

Partindo  para  a  análise  da  estrutura  organizacional  do  Tribunal,  indica-se,

inicialmente, o regimento interno da Corte, que dedica parte de seu texto à descrição de seus

órgãos formadores:
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Art.  7º  São  órgãos  do  Tribunal  o  Plenário,  a  Primeira  e  a  Segunda  câmaras,  o
Presidente, as comissões, de caráter permanente ou temporário, e a Corregedoria,
que colaborarão no desempenho de suas atribuições. (TCU, 2015)

Merece destaque, ainda, a existência do Ministério Público (MP) com a atuação

junto ao Tribunal de Contas da União. Segundo expressa previsão do regimento se aplicam a

tais  membros  do  MP,  os  princípios  institucionais  da  unidade,  da  indivisibilidade  e  da

independência  funcional.  Sua  composição  compreenderá  o  procurador-geral,  três

subprocuradores gerais e quatro procuradores, nomeados pelo Presidente da República, entre

brasileiros, bacharéis em Direito. (TCU, 2015)

A composição e a competência de cada um desses órgãos é descrita com detalhes

pelo regimento, deixando clara a complexidade da estrutura organizacional do Tribunal. A

figura  abaixo  representa  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  com  todos  os  seus  órgãos  e

secretarias:
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Figura 1 – Organograma do TCU

Fonte: Portal TCU
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Da figura apresentada, depreende-se que o TCU é formado por diversas unidades,

distribuídas por todo o território nacional,  através das Secretarias  de Controle  Externo.  O

Ceará  conta  com  a  Secretaria  de  Controle  Externo  do  Estado  do  Ceará  -  SECEX,  em

funcionamento  no  bairro  Edson  Queiroz.  Explicando  o  funcionamento  das  referidas

Secretarias, o próprio Tribunal esclarece:

Para desempenho da missão institucional, o Tribunal dispõe de uma Secretaria, que
tem a  finalidade  de  prestar  o  apoio  técnico  necessário  para  o exercício  de  suas
competências  constitucionais  e  legais.  Essa  Secretaria  é  composta  de  várias
unidades,  entre  as  quais,  a  Secretaria-Geral  das  Sessões,  a  Secretaria-Geral  de
Administração e a Secretaria-Geral de Controle Externo. A gerência da área técnico-
executiva do controle externo está entregue à Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex),  à qual estão subordinadas as unidades técnico-executivas sediadas em
Brasília e nos 26 Estados da federação. A estas últimas cabe, entre outras atividades,
fiscalizar  a  aplicação  de  recursos  federais  repassados para estados e municípios,
geralmente mediante convênio ou outro instrumento congênere.  (TCU, 2018)

O TCU,  portanto,  possui  atuação  em todos  os  entes  federativos,  controlando,

direta ou indiretamente, toda forma de uso dos recursos públicos.

 Antes de encerrar o presente subtópico, é cabível realizar breve análise sobre as

atividades e funções, em sentido estrito, desempenhadas pelo TCU.

Para realizar a fiscalização, aqui compreendida como "a forma de atuação pela

qual  são  alocados  recursos  humanos  e  materiais  com o objetivo  de  avaliar  a  gestão  dos

recursos públicos" que constitucionalmente lhe foi atribuída,  a Corte de Contas poderá se

valer  de  cinco  instrumentos:  levantamento,  auditoria,  inspeção,  acompanhamento  e

monitoramento. (TCU, 2018).

O levantamento é o instrumento utilizado para se conhecer o funcionamento da

entidade pública ou programa governamental que será fiscalizado, no sentido de se aferir a

viabilidade  de  sua  realização.  Por  meio  das  auditorias,  verifica-se  a  legalidade  e  a

legitimidade dos  atos  de  gestão,  assim como o  desempenho operacional  dos  órgãos  e  os

resultados alcançados por esses.

Trazendo a análise para mais perto do objeto do presente estudo, cabe destacar

que a verificação, por parte da Corte de Contas, das condições de acessibilidade para pessoas

com  deficiência  na  âmbito  desta  universidade  poderá  ser  encarada  como  a  fiscalização

(realizada pelo instrumento de auditoria) da legalidade e da legitimidade de atos de gestão no

âmbito  da  autarquia.  Isto  porque,  diante  do  princípio  fundamental  da  isonomia  e  de

imperativos legais que determinam a promoção da acessibilidade, a universidade deverá estar

atenta a tais parâmetros para possuir uma gestão que se possa considerar legal e legítima.

Dando  continuidade  à  descrição  dos  instrumentos  de  fiscalização,  cita-se  a

inspeção, utilizada para obtenção de informações não disponíveis na Corte ou para apurar
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fatos  trazidos ao conhecimento do Tribunal  por  meio de denúncias ou representações;  há

ainda o acompanhamento, que se destina à supervisão e avaliação da gestão fiscalizada pelo

TCU e, por fim, o monitoramento, utilizado pelo Tribunal na aferição do cumprimento de

suas deliberações e dos resultados delas advindos. (TCU, 2018)

No que tange às funções atribuídas ao TCU, pode-se apontar a função consultiva,

materializada na elaboração de pareceres técnicos acerca das contas prestadas, anualmente,

pelos  chefes  dos  poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  e  pelo  chefe  do  Ministério

Público da União, a fim de subsidiar o julgamento que ficará a cargo do Congresso Nacional;

a  função  informativa,  desempenhada  quando  da  prestação  de  informações  ao  Congresso

Nacional;  a  já  referida  função  judicante,  que  ocorre  quando  o  TCU julga  as  contas  dos

administradores públicos; a função sancionadora, que possui fundamento na Lei Orgânica do

Tribunal  (Lei  nº  8.443/92),  e  se  manifesta  na  aplicação  das  sanções  nela  previstas  aos

responsáveis em casos de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas; ao aplicar tal

sanção,  o  TCU  desempenha,  também,  a  função  corretiva;  indica-se,  ainda,  a  função

normativa, realizada quando da emissão de instruções ou atos normativos em matérias de sua

competência,  e,  por  fim,  aponta-se a  função educativa,  desempenhada quando o Tribunal

indica procedimentos e melhores práticas de gestão.

Realizadas  tais  considerações,  passa-se  ao  tópico  seguinte,  que  realiza  uma

abordagem mais específica das demandas de controle interno e externo na autarquia estudada.

 

4.1.2 Controle Externo e Controle Interno na UFC

Na qualidade de Autarquia Federal de Regime Especial, a Universidade Federal

do Ceará foi criada e é mantida por verbas de caráter público. Sendo assim, a autarquia segue

mantendo seus atos e procedimentos vigiados, de muito perto, pelas instituições que realizam

atividades  de  controle.  Como o  presente  tópico  dedica  algumas  linhas  à  apresentação do

controle interno e do controle externo no âmbito da autarquia, cabe destacar, desde logo, uma

faceta do "controle interno" ainda não trabalhada neste estudo.

A  Controladoria  Geral  da  União  (CGU)  é  órgão  do  Governo  Federal  com

atribuições relacionadas à defesa do patrimônio público, através da realização de auditorias

em órgãos  e  entidades  federais.  Por  compor  a  estrutura  governamental  administrativa,  as

demandas mobilizadas pela CGU, em verdade, materializam atividade de controle interno.

Importa  esclarecer,  ainda,  que  os  trabalhos  de  controle  interno  e  externo  se

complementam, conforme pode-se depreender do dispositivo constitucional abaixo transcrito:
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Art.  74.  Os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  manterão,  de  forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:[...]
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União,
sob pena de responsabilidade solidária. (BRASIL, 1988)

Dessa  forma,  os  controles  interno  e  externo,  pelo  menos  segundo  o  discurso

constitucional,  estarão  sempre  articulados  em  prol  da  regularidade  e  da  legalidade  das

condutas administrativas. 

A discussão sobre o controle na administração e a reflexão acerca de uma gestão

pública  mais  eficiente  enseja  a  apresentação,  ainda  que  de  forma  sucinta,  da  perspectiva

Weberiana  de  "burocracia".  Embora  este  termo  tenha  adquirido  uma  carga  semântica

pejorativa com o passar dos anos, Weber (1999) defendeu que a burocracia é a forma mais

racional  de  dominação,  trabalhando  em favor  da  rapidez  e  da  eficácia  da  administração

pública. Nas palavras do autor:

A estrutura burocrática  é  por toda parte  um produto tardio do desenvolvimento.
Quanto mais retrocedemos no processo de desenvolvimento, tanto mais típico é para
as formas de dominação a ausência da burocracia e do funcionalismo, em geral. A
burocracia  é  de  caráter  "racional":  regra,  finalidade,  meios,  impessoalidade
"objetiva" dominam suas atitudes. Por isso, seu surgimento e sua divulgação tiveram
por toda parte efeito "revolucionário" naquele mesmo sentido especial, ainda a ser
exposto,  que caracteriza o avanço do racionalismo, em geral,  em todas as áreas.
Neste processo, a estrutura burocrática aniquilou formas estruturais da dominação
que não tinham caráter racional, neste sentido especial. (WEBER , 2004, p. 237).

O controle exercido em meio a dinâmicas essencialmente burocráticas materializa,

nessa perspectiva de análise, uma forma de organização precisa e eficaz da máquina pública.

Nessa  conjuntura,  tal  controle  auxiliaria  a  edificação  de  uma  administração  pública  que

trabalharia contínua e precisamente. 

Lançando um outro olhar sobre a questão, OLIVIERI (2011,  p. 151) afirma que

controle interno é “um instrumento que os políticos têm para saber se a burocracia está agindo

no  sentido  definido  por  eles,  que  são  os  agentes  legítimos  de  tomada  de  decisão

governamental”.

O autor, portanto, vislumbra, nesta atividade, mais uma forma de controle político

sobre os atos administrativos. Em que pese sua importância e sua pertinência, essa análise não

está abrangida pelo objeto de estudo desta pesquisa. Além disso, uma investigação sobre a

possível utilização das auditorias na máquina pública em favor da promoção de diretrizes

partidárias,  a despeito  do difundido ideal  de proteção do patrimônio público,  é  diligência

bastante complexa, irrealizável nas poucas linhas dedicadas a este tópico.
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Retornando à análise da autarquia estudada,  é cabível indicar que, na UFC, as

demandas de Controle Interno e Externo são intermediadas pelo atual setor de auditoria geral

da  universidade.  A  existência  de  uma  unidade  interna  de  auditoria  nas  entidades  da

Administração Pública Federal é prevista no Decreto n° 3.591, de 06 de setembro de 2000:

Art. 15.  As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública
Federal indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República
ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos
órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em
suas  respectivas  áreas  de  jurisdição.(Redação  dada  pelo  Decreto  nº  4.440,  de
25.10.2002) [...]
§ 2o  A unidade de auditoria interna apresentará ao órgão ou à unidade de controle
interno a que estiver jurisdicionada, para efeito de integração das ações de controle,
seu plano de trabalho do exercício seguinte. (Redação dada pelo Decreto nº 4.304,
de 2002) (BRASIL, 2000) [...]

Segundo  consta  do  Regimento  Interno  da  CGU,  os  planos  de  trabalho  das

unidades de auditoria interna das entidades da administração pública federal indireta serão

avaliados e supervisionados pela Secretaria Federal de Controle Interno – SFC. Tal Secretaria

é  um  dos  órgãos  específicos  singulares  da  CGU,  conforme  organograma  parcialmente

colacionado:

Figura 2- Organograma da CGU

Fonte: Portal CGU

Pode-se  afirmar  também que a  Auditoria  Geral  da Universidade  materializa  o

controle interno na autarquia, na medida em que a unidade realiza demandas próprias que

visam ao aperfeiçoamento das práticas administrativas e à otimização dos recursos públicos, e

intermedeia o atendimento às demandas advindas da CGU (também controle interno) e do

TCU (controle externo).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4304.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4304.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4440.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4440.htm#art15
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É preciso atentar para o fato de que as auditorias, em essência, não se prestam tão

somente  a  fiscalizar  a  legalidade  das  condutas  praticadas  na  administração  e  apontar  os

equívocos da  gestão.  As  atividades  de controle  devem auxiliar  na  melhoria  da  gestão  de

políticas públicas estruturadas. A este respeito, LOUREIRO et al. (2009, p.56) aduz:

 [...] a CGU precisa diferenciar o duplo papel que ela tem buscado executar: o de
auxiliar do gestor no processo de melhoria da gestão das políticas públicas por meio
de  auditorias  e  o  de  fiscal  de  sua  legalidade,  legitimidade  e  economicidade,
apontando erros,  falhas e,  quando necessário,  ilegalidade em sua implementação.
Trata-se de equilíbrio delicado, mas imprescindível (LOUREIRO ET. AL., 2009, p.
56).

Nessa esteira, as atividades de controle desenvolvidas no âmbito da universidade

devem direta ou indiretamente impactar na qualidade do serviço por ela ofertado.

Realizadas as breves considerações sobre o controle interno e externo no âmbito

da UFC, o estudo passará para o tópico subsequente, destinado ao mapeamento da análise da

pesquisa.

4.1.3 Mapeamento da análise da pesquisa

A pesquisa ora edificada leva em consideração as demandas de controle externo,

ou  seja,  encaminhadas  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  destinadas  à  promoção  da

acessibilidade no âmbito da Universidade.

Conforme já esclarecido em tópico introdutório deste estudo, no ano de 2012, o

Tribunal de Contas da União realizou um Relatório de Auditoria Operacional, analisando as

condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos edifícios

e aos serviços de órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A  Universidade  Federal  do  Ceará  não  foi  auditada  nessa  ocasião,  mas  as

recomendações dela decorrentes e os princípios e regras que a fundamentaram suscitaram a

realização de auditorias específicas em outros órgãos e entidades. Nesse ponto,  cabe citar

parte  das  recomendações  exaradas  no  Acórdão 2170/2012-  TCU- Plenário,  elaborado em

decorrência do referido Relatório de Auditoria Operacional:

9.1. determinar à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que,
no prazo de 180 (cento e oitenta)  dias:  9.1.1.  com o objetivo de dotar  órgãos e
entidades públicas federais de plena acessibilidade a suas dependências e a serviços
por  eles  ofertados,  elabore  plano,  de  abrangência  nacional,  que  contemple  os
subsídios colhidos durante a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e ainda:
9.1.1.1. a realização de levantamento, com o objetivo de produzir diagnóstico sobre
as condições atuais dos requisitos básicos de acessibilidade do conjunto de órgãos
públicos federais, que considere a quantidade de servidores habilitados em Libras e
a cobertura de atendimento nessa linguagem nas unidades que prestam atendimento
ao público; […] (Acórdão 2170/TCU, 2012)
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Nesse  sentido,  recorreu-se  à  atual  Coordenação  Geral  de  Auditoria  da  UFC

(CGAUD) para a coleta das informações relativas às auditorias realizadas nesta temática após

o ano de 2012. Em consulta ao SADIN (Sistema de Auditoria Interna), que é um sistema

desenvolvido  e  utilizado  no  âmbito  da  CGAUD  para  catálogo  e  acompanhamento  de

demandas de auditorias, foi realizada busca com parâmetro “acessibilidade”, com ajuda de

servidor lotado naquela unidade.

Catalogadas as demandas surgidas com o referido termo após 2012, constatou-se

que  a  demanda  de  maior  expressividade  foi  encaminhada  pelo  Acórdão  53/2015/TCU-

Plenário.  Por  ser  esta  demanda  bastante  complexa,  com  significativa  extensão  de

apontamentos, o recorte do estudo centrou-se na análise do referido acórdão. A delimitação

brevemente  apresentada  é  melhor  discutida  em  capítulo  destinado  à  apresentação  dos

resultados.

Diante da macroestrutura que compreende os diferentes papéis desempenhados

pelas diversas unidades mobilizadas por demandas de auditoria da Corte de Contas, propõe-

se, antes de encerrar o presente tópico, um esquema para melhor compreensão do objeto deste

estudo:

Figura 3- Fluxograma de demandas de auditoria

Fonte: dados da autora.

Esclarecendo o fluxograma proposto, tem-se que, regra geral, depois de originada

no Tribunal de Contas da União, a demanda é encaminhada da sede do TCU, em Brasília, para

a Secretaria de Controle local, no caso, a SECEX/CE. De lá, a diligência é direcionada ao
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gestor da unidade auditada, no caso, algum representante da Universidade Federal do Ceará,

tais como Reitor ou Pró-Reitores. Nesta fase, a Auditoria Geral do órgão deve ser cientificada

da demanda, para catálogo, distribuição e acompanhamento da mesma.

 À CGAUD caberá realizar o encaminhamento da demanda a todas as unidades

acadêmicas ou administrativas que especificamente relacionam-se com a matéria auditada. Os

gestores das subunidades, em articulado com os “gestores maiores” debaterão a melhor forma

de atender à diligência proposta. As respostas elaboradas pelos servidores da universidade

seguirão para o TCU seguindo o fluxo inverso, qual seja, da universidade para a SECEX/CE

e, de lá, para o TCU. São as atividades descritas neste parágrafo que serão alvo da presente

pesquisa.

O presente estudo, portanto, realiza a análise documental de tudo que transitou

pela CGAUD, relativamente ao Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, desde a sua emissão até o

momento da coleta dos dados. São contemplados, portanto, os itens de auditoria propostos no

documento  e  as  respostas  encaminhadas  pelas  unidades  administrativas  e  pelo  gestor  da

instituição ao TCU.

Feitas tais considerações, passa-se à análise da segunda Instituição que é alvo do

presente estudo, o Ministério da Educação.

4.2 Ministério da Educação e Acessibilidade

Neste  tópico,  o  estudo  é  centrado  na  análise  conjuntural  do  Ministério  da

Educação (MEC), e na atuação desta instituição, ainda que de forma indireta, na promoção da

acessibilidade nas instituições de ensino superior.

Nesse  diapasão,  a  pesquisa  apresenta,  sequencialmente,  a  contextualização

política e histórica do referido Ministério, a caracterização da política de avaliação, sob a

ótica  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior-  SINAES,  e,  por  fim,  a

especificação dos procedimentos relacionados às visitas  in loco  realizadas por membros do

ministério nas instituições que devem ser avaliadas.

4.2.1 Contextualização política e histórica do Ministério da Educação

Neste  subtópico,  a  pesquisa  analisa  a  contextualização  político  estrutural  e  o

histórico  do  Ministério  da  Educação.  Reputa-se  imprescindível  a  elaboração  desta

ambientação  inicial  da  referida  instituição,  para  melhor  compreensão  de  seu  papel  na
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educação superior, especialmente na política avaliativa que regula.

4.2.1.1 Contextualização político estrutural do MEC

São poderes da União, segundo expressa previsão do texto constitucional vigente,

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A concepção aristotélica da tripartição de poderes,

adotada na República Federativa do Brasil, tenciona evitar, na dinâmica política estabelecida,

uma extrema concentração de poder em um único indivíduo ou unidade governante.

MORAES (2007, p. 385), discorrendo acerca da origem do princípio da separação

de poderes e do contexto da organização política do Estado, aduz:

A divisão  segundo o critério  funcional  é  a  célebre  “separação  de  poderes”,  que
consiste  em  distinguir  três  funções  estatais,  quais  sejam,  legislação,
administração e jurisdição, que devem ser atribuídas a três órgãos autônomos entre
si,  que  as  exercerão  com  exclusividade;  foi  esboçada  pela  primeira  vez  por
Aristóteles,  na  obra  “Política”,  detalhada posteriormente  por John Locke,  no
Segundo Tratado de Governo Civil, que também reconheceu três funções distintas,
entre  elas  a  executiva,  consistente  em  aplicar  a  força  pública  no  interno,  para
assegurar a ordem e o direito, e a federativa, consistente em manter relações com
outros Estados, especialmente por meio de alianças. E, finalmente, consagrada na
obra  de  Montesquieu  O  Espírito  das  Leis,  a  quem  devemos  a  divisão  e
distribuição  clássicas,  tornando-se  princípio  fundamental  da  organização  política
liberal  e  transformando-se em dogma pelo art. 16 da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, de 1789, e é prevista no art. 2º de nossa Constituição Federal.
(grifo nosso).

Montesquieu3 (1996, p. 168), no século XVII, já alertava para o fato de que não

haverá  liberdade  em  uma  sociedade  que  reúne,  por  exemplo,  os  poderes  legislativo  e

executivo nas mãos de um único governante.  Nas palavras  do autor,  “quando,  na mesma

pessoa  ou  no  mesmo  corpo  de  magistratura,  o  poder  legislativo  está  reunido  ao  poder

executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo

senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente.”

O filósofo  político  segue  pontuando  que  o  poder  de  julgar  também deve  vir

apartado dos demais poderes, sob pena de se criar um Estado arbitrário e opressor:

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo
e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a
liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido
ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor (MONTESQUIEU,
1996, p. 168).

Nessa esteira de raciocínio,  Montesquieu (1996, p. 168) arremata “tudo estaria

perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo

exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar

3 Traduzido por Cristina Murachco, conforme referenciado em tópico específico.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641831/artigo-2-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639627/artigo-16-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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os crimes ou as querelas entre os particulares”.

Cientes da importância da cláusula pétrea da separação dos poderes, é prudente

destacar  que caberá ao Poder Executivo,  em linhas  bastante  gerais,  administrar  o Estado,

executando as  leis  promulgadas  pelo  Poder  Legislativo e  operacionalizando,  por  meio de

Decretos, este arcabouço legal.

 Em âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República,

auxiliado  pelos  Ministros  de  Estado,  consoante  expressa  previsão  do  art.  76  da  CF/1988

(BRASIL, 1988). Nesse contexto político estrutural, está inserido o Ministério da Educação e

todos os outros ministérios que auxiliam a Presidência da República no exercício deste poder.

Apresentada  a  contextualização  político  estrutural  do  Ministério  da  Educação,

passa-se a apresentar um breve histórico da referida instituição no Brasil.

4.2.1.2 Histórico do MEC

O Ministério da Educação surgiu durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de

1930,  quando  foi  criado  o  Ministério  dos  Negócios  da  Educação  e  Saúde  Pública.  A

instituição,  como  o  próprio  nome  sugere,  desenvolvia  atividades  para  além  da  seara

educacional, alcançando as áreas da saúde, do esporte e do meio ambiente (Ministério da

Educação, 2018).

Importante marco para a história da educação nacional ocorreu ainda na década de

30, quando intelectuais do país, dentre os quais estavam os educadores Fernando Azevedo e

Anísio Teixeira, uniram-se no lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que

propunha ao Estado a organização de um plano geral para a educação, em prol da formação de

uma escola única,  pública,  obrigatória,  gratuita  e laica.  Isto porque,  nessa época,  a Igreja

possuía forte atuação na área da educação.

O  Educador  e  discípulo  de  Anísio  Teixeira,  Paschoal  Lemme  (2005,  p.  163),

discorrendo acerca do Manifesto, destaca:

O Manifesto dos Pioneiros tornou-se, indiscutivelmente, um documento histórico,
não  somente  pelo  seu  caráter  abrangente,  como dissemos,  na  definição  de  uma
política nacional de educação e ensino, mas também porque foi único no gênero em
toda  a  história  da  educação  no  Brasil.  O  documento  dos  educadores  brasileiros
estava perfeitamente dentro do contexto daquelas aspirações que, desde a década de
20, como vimos, procuravam imprimir aos problemas da educação e ensino uma
orientação  mais  de  acordo  com  as  correntes  renovadoras  nessa  matéria  e  as
necessidades do País, que se ia transformando.  Basta atentar para o fato de que o
redator  do documento,  como dissemos,  foi  Fernando de Azevedo,  líder  da  mais
profunda das reformas que se realizaram, nesse setor, no País [...]
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Nessa esteira, a partir da Constituição Federal de 1934, a educação passou a ser

vista  como um direito  de todos,  e  sua condução era  competência  do Poder  Público  e  da

família. No interregno de 1934 a 1945, Gustavo Capanema Filho, então ministro da Educação

e Saúde Pública, esteve à frente de uma gestão marcada pela reforma dos ensinos secundário e

universitário.  O  Brasil  passava,  nesse  contexto,  pela  implantação  das  bases  da  educação

nacional. Até 1960, o sistema educacional era centralizado; este cenário começou a mudar a

partir da aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 4.024/1961, quando os

órgãos estaduais e municipais ganharam autonomia. (MEC, 2018).

Novo marco para a presente digressão histórica ocorreu na década de sessenta. Na

visão governamental, a reforma universitária de 1968, proveniente da lei 5.540/1968, a LDB

da educação superior, assegurou autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e

financeira  às  universidades,  representando um avanço na educação superior  brasileira,  ao

instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas.

MARTINS (2009),  entretanto,  analisando o  mesmo fenômeno,  concluiu  que  a

expansão do ensino superior privado no país não representou uma democratização do acesso à

educação  superior  e  vislumbrou  a  premente  necessidade  de  retomada  da  expansão  das

universidades públicas, especialmente das instituições federais.

A educação no Brasil também passou por importantes adequações com a LDB de

1971. Com a nova lei,  o ensino passou a ser obrigatório dos 7 aos 14 anos, e a estrutura

curricular  do  primeiro  e  do  segundo  grau  passou  a  ter  uma  parte  comum  e  uma  parte

diversificada, em razão das diferenças regionais. A mais recente LDB (1996), por seu turno,

inovou na seara educacional por priorizar a educação básica e a formação dos profissionais

atuantes nessa esfera.

A sigla MEC, tal como conhecida atualmente, só surgiu em 1953, com o advento

da Lei 1.920/53, que instituiu o Ministério da Saúde. Com essa dissociação, o MEC passava a

ser o Ministério da Educação e Cultura. Em 1985, o Decreto 91.144/85 criou o Ministério da

Cultura. Dessa forma, em 1992, lei federal transformou o MEC no Ministério da Educação e

do Desporto.  Apenas  no ano de 1995, a  instituição passou a ser  responsável  apenas  pela

educação. (MEC, 2018).

Superada a breve digressão acerca de alguns pontos-chave de transformação do

sistema educacional brasileiro no século XX e das fases pelas quais passou o Ministério da

Educação até alcançar sua atual constituição, o estudo dedica algumas linhas à caracterização

do MEC em sua conjuntura vigente.
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Conforme delineado pelo art. 1º do Anexo 01 do Decreto 9665/2019 (BRASIL,

2017), o Ministério da Educação é um órgão da administração federal direta,  tendo como

assuntos de sua competência: a política nacional de educação; a educação infantil; a educação

em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, educação superior, educação de

jovens  e  adultos,  educação  profissional  e  tecnológica,  educação  especial  e  educação  a

distância,  exceto  ensino  militar;  a  avaliação,  a  informação  e  a  pesquisa  educacionais;  a

pesquisa e a extensão universitárias; o magistério e a assistência financeira a famílias carentes

para a escolarização de seus filhos ou dependentes.

O atual  ministro da educação,  Ricardo Vélez Rodrigues,  assumiu o respectivo

Ministério em janeiro do 2019, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O recorte temático

escolhido  para  o  presente  estudo  e  o  rigor  no  delineamento  de  uma  pesquisa  científica

indicam não ser  prudente  personalizar  a  análise  ora  desenvolvida.  No entanto,  necessário

refletir sobre a responsabilidade social da autarquia, e sobre o possível enfraquecimento de

sua missão institucional, com desconstrução da ideia da “universidade para todos”, promovida

pelo político.

Partindo  para  a  observância  da  estrutura  organizacional  do  Ministério  da

Educação, cabe pontuar o disposto no art. 2º do Anexo 01 do Decreto 9.665/2019 (BRASIL,

2019).  Conforme  previsão  do  dispositivo  legal,  tem-se  que  o  MEC é  formado,  em uma

perspectiva mais abrangente,  pelos órgãos de assistência  direta e imediata  ao Ministro de

Estado  da  Educação  (Gabinete,  Secretaria-Executiva,  Consultoria  Jurídica,  Assessoria

Especial de Controle Interno e Corregedoria); pelos órgãos específicos singulares (Secretaria

de  Educação  Básica;  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica;  Secretaria  de

Educação Superior; Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior; Secretaria

de Alfabetização; Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação; Instituto Benjamin

Constant  e  Instituto  Nacional  de  Educação  de  Surdos);  pelo  órgão  colegiado  (Conselho

Nacional  de  Educação)  e  pelas  entidades  vinculadas  (autarquias,  fundações  públicas  e

empresas públicas).

A complexidade  da  estrutura  organizacional  torna  oportuna  a  apresentação  do

organograma da instituição:
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Figura 4 - Organograma do MEC

                   

Fonte: Portal do Ministério da Educação.

Conforme se pode inferir mesmo em sumária análise à estrutura organizacional

acima  apresentada,  o  Ministério  da  Educação  é  constituído  por  várias  subunidades

subordinadas ou vinculadas ao referido ministério. Diferenciando subordinação de vinculação,

MEIRELLES (1999) destaca que subordinação é decorrente do poder hierárquico e, dessa

forma, admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. A vinculação, por seu

turno, resulta do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada e é exercida nos

limites que a lei estabelece, respeitando a autonomia do ente supervisionado.

Destaque-se,  por  oportuno,  que,  em  decorrência  do  extenso  número  de

subunidades relacionadas, o organograma apresentado não contempla todas as entidades que

compõem o Ministério da Educação. Nessa esteira,  será cabível frisar que,  nos termos do

Decreto 9.665/2019, há 86 autarquias, dentre as quais está a Universidade Federal do Ceará,

27 fundações públicas e 02 empresas públicas vinculadas ao MEC.

Trazendo a discussão para o âmbito de realização do presente estudo, importa

repisar que a Universidade Federal do Ceará, lócus da pesquisa, está juridicamente vinculada

e não subordinada ao Ministério da Educação, de forma que o controle exercido não ofende a

autonomia que caracteriza a autarquia estudada. O controle ministerial tem cunho finalístico,
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ou seja, restringe-se a verificar se a universidade cumpre suas finalidades institucionais.

Neste ponto, não custa relembrar que, para cumprir suas finalidades institucionais

de forma ampla e irrestrita, a universidade deve estar apta à recepção de todos que possuem

alguma condição de deficiência, garantindo a tal público o mesmo direito de fruição de todo e

qualquer serviço prestado. O MEC, atento a essa missão, inclui em sua análise a verificação

das  condições  de  acessibilidade  nos  cursos  ofertados  pela  instituição,  conforme  é

desenvolvido em capítulo específico. 

Encerrada  a  caracterização  política  e  histórica  do  Ministério  da  Educação,  o

estudo partirá para uma análise acerca da política de avaliação realizada pela instituição após

a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES.

4.2.2 Avaliação da Educação Superior – SINAES

A avaliação sempre deverá ser interpretada, em sentido lato, como instrumento de

melhoria do serviço educacional ofertado. Através dela, pode-se diagnosticar acertos e erros,

para  uma  efetiva  e  segura  intervenção  nos  modelos  e  práticas  adotados  pelas  entidades

avaliadas.

Antes,  porém,  de realizar  uma imersão na temática  da avaliação da Educação

Superior,  assunto  do presente tópico,  faz-se necessário tecer  breves  comentário acerca  da

trajetória dos modelos de avaliação no decorrer do último século.

Egon  Guba  e  Yvonna  Lincoln  (2003),  analisando  as  práticas  de  avaliação

desenvolvidas durante o século XX, identificaram pelo menos quatro gerações de abordagens

avaliativas. Na primeira geração, conhecida como medição, o ato de avaliar é confundido com

o ato de medir. Dessa forma, os avaliadores desempenhavam papel de técnicos, utilizando

critérios quantitativos para medir o progresso dos educandos.

A segunda geração, segundo Guba e Lincoln (2003), desenvolveu-se na década de

30, e, nela, há preocupação com uma melhor compreensão do objeto estudado. Esta é a fase

descritiva, onde o enfoque deixa de estar centrado unicamente na figura do aluno, e passa-se a

avaliar elementos como currículos, materiais e didática docente. Surge com Ralph Tyler, o

“pai da avaliação”, o termo “avaliação educacional”.

 A terceira geração é marcada por um forte tentativa de valorar o objeto avaliado.

Há, aqui, uma preocupação com a relevância e o contexto do que está sendo observado. Para

Vianna  (2000),  autores  como  Cronbach,  Scriven  e  Stake  ofereceram  importantes

contribuições na edificação da ideia de que a avaliação deveria conduzir a um juízo de valor
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acerca do que estaria sendo avaliado. Nesta fase, já havia surgido, com Scriven, a ideia de se

utilizar a avaliação para fundamentar as decisões nos processos educacionais.

Neste ponto, cabe trazer à baila as palavras de LUCKESI (1995, p. 69), para quem

avaliar  consiste  em  “um juízo  de  qualidade  sobre  dados  relevantes,  tendo  em vista  uma

tomada de decisão”. Desta premissa, emerge uma outra, importantíssima à compreensão de

qualquer processo avaliativo. Por ser um juízo de qualidade, realizado por indivíduo munido

de valores próprios e inserido em um contexto social dinâmico, a avaliação não poderá ser

encarada como atividade neutra ou imparcial.  Tomando de empréstimo, uma vez mais,  as

palavras de Luckesie (2000), cabe destacar que:

[...]O ato de avaliar não é um ato neutro que se encerra na constatação. Ele é um ato
dinâmico, que implica na decisão de 'o que fazer' Sem este ato de decidir, o ato de
avaliar não se completa. Ele não se realiza. Chegar ao diagnóstico é uma parte do
ato de avaliar. A situação de 'diagnosticar sem tomar uma decisão' assemelha-se à
situação do náufrago que,  após o naufrágio,  nada com todas as suas forças  para
salvar-se  e,  chegando  às  margens,  morre,  antes  de  usufruir  do  seu  esforço.
Diagnóstico  sem tomada  de  decisão  é  um curso  de  ação  avaliativa  que  não  se
completou.

Cientes  de  que  a  avaliação não é  um ato  neutro  e  de  que  o diagnóstico  dela

advindo deve subsidiar a tomada de decisões nos projetos educacionais, retoma-se, já para

finalizá-la, a linha narrativa concernente às gerações de abordagens avaliativas.

Importa  frisar  que,  embora  tenham  características  próprias,  as  três  gerações

alinham-se na busca de mensurar conhecimento acumulado e,  até aqui,  dedicava-se pouca

atenção ao pluralismo de valores e à excessiva adesão ao paradigma positivista (Escudero,

2003).

A quarta geração, por seu turno, é marcada pela negociação na tentativa de se

alcançar  um  consenso  e  uma  interação  construtivista  entre  educando  e  educador.

Desenvolvida  já  nos  anos  90,  esta  fase  também  cultiva  a  ideia  de  que  a  avaliação

proporcionaria uma coleta de informações necessária ao julgamento de valores e à tomada de

decisões. A quarta geração, frise-se, não realiza uma absoluta ruptura com o que até então foi

apregoado em matéria de avaliação, conservando, por isso, os aspectos positivos das gerações

anteriores.

Escudero (2003), ao construir um retrospecto histórico da avaliação educacional,

especialmente no decorrer do século XX, destaca o novo momento estruturado a partir das

ideias de Stufflebeam. Este, já ao final do século XX, retoma e desenvolve a ideia de que é

responsabilidade do avaliador fazer julgamentos sobre a qualidade e o valor educacional do

objeto avaliado e auxiliar os envolvidos na interpretação e no uso das informações obtidas

com o processo de avaliação. 
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À guisa de síntese do que foi visto neste subtópico,  recorre-se à Penna Firme

(1994), para quem o conceito de avaliação evoluiu desde o início do século XX, tendo seus

marcos  conceituais  definidos  nas  quatro  gerações  apontadas,  associadas  à  mensuração,  à

descrição dos objetivos,  ao julgamento de mérito  de informações obtidas  para tomada de

decisões e à negociação entre educados e educandos.

Se o estudo do histórico da avaliação não nos remete a um passado muito remoto,

a análise da avaliação institucional propriamente dita apresenta-se num contexto ainda mais

recente. Somente a partir da década de 70, o Estado Brasileiro assumiu o papel de avaliador e

regulador das ações sociais nesta seara. Na análise de BESE (2007):

O sistema de avaliação do ensino superior no Brasil iniciou no final dos anos 1970,
porém nos anos 1980, houve um grande movimento docente, que coordenado pela
Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), debateu e discutiu
sobre o assunto. Assim, em 1983, surgiu a primeira proposta de avaliação do ensino
superior no Brasil, denominado Programa de Avaliação da Reforma Universitária
(PARU), ele tinha o intuito discutir através de questionários aplicados a estudantes,
dirigentes e docentes de universidades, os temas gestão, produção e disseminação de
conhecimentos, colaborando de maneira significativa na percepção do impacto da lei
5.540/68. 

Segundo a autora, outros marcos podem ser destacados ainda na década de 80,

dentre eles, destacam-se a criação, em 1986, do Grupo Executivo para a Reformulação da

Educação Superior- GERES- e da Proposta de Avaliação do Ensino Superior, instituída pela

UNB. Ambos criaram estratégias para o processo de avaliação institucional.

Para  Oliveira  e  Andriola  (2006),  o  movimento  de  valorização  da  avaliação

institucional  iniciou-se  apenas  na  década  de  1980,  mas  ganhou  força  a  partir  da  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação de 1996.

Nessa esteira,  já  no início da década de 90,  a temática foi  fortalecida,  com a

criação  do  Programa  Nacional  de  Avaliação  Institucional  das  Universidades  Brasileiras

(PAIUB),  após  debates  realizados  entre  os  dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior.  O  programa  trabalhava  com  a  adesão  voluntária  das  universidades  brasileiras,

priorizando a autoavaliação institucional, a partir da qual se buscaria elementos necessários à

realização da avaliação externa. (BESE, 2007).

Em 1995,  instituiu-se  o  Exame Nacional  de  Cursos  (ENC),  cujo  objetivo  era

avaliar o desempenho dos graduandos de último ano, e, a partir dessas informações, promover

uma avaliação externa do curso. Nesta modalidade avaliativa, promovia-se um processo de

classificação  das  universidades,  que  desconsiderava  o  contexto  local  e  institucional  dos

cursos.

Analisando  a  trajetória  ora  apresentada,  Canen  (2004)  observa  que  a  prática
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avaliativa  instituída  pelo  ENC estava  mais  associada  às  abordagens  da  primeira  geração,

enquanto  o PAIUB está  mais  associado à  quarta  geração,  embora  ambos sofram críticas.

Segundo a autora,  o primeiro é criticado pela utilização de critérios muito objetivista e o

último é criticado por ser relativista.

Retomando a trajetória da avaliação institucional no Brasil, tem-se que, no ano de

2003, o então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, regulamentou a Comissão Nacional

de Avaliação, no intuito de traçar estratégias para reformular a política e os processos para a

educação  superior.  Tal  Comissão  sugeriu  ao  MEC  a  criação  da  Comissão  Nacional  de

Avaliação da Educação Superior (CONAES), cuja atribuição passaria a ser a coordenação e a

supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

A política pública de avaliação da educação superior  passou por significativas

transformações após o advento da lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.

Oportuno destacar que o novo sistema de avaliação teve suas origens atreladas a

propostas políticas defendidas pelo então candidato à Presidência da República Luiz Inácio

Lula da Silva. A proposta 12 da campanha eleitoral previa para a educação superior nacional:

“Rever o atual sistema de avaliação que inclui o Exame Nacional de Cursos – ENC ou Provão

–  e  implantar  um  sistema  nacional  de  avaliação  institucional  a  partir,  entre  outras,  da

experiência do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras  (Paiub).”

(RISTOFF e GIOLO, 2006).

Importa frisar, desde logo, que o contexto de criação do novo sistema está atrelado

ao Plano Nacional de Educação (PNE) regido pela Lei 10.172/2001, que,  essencialmente,

visava aumentar a oferta de vagas no ensino superior, sem comprometer a qualidade do ensino

ofertado. O referido PNE estipulou, como uma de suas metas, o aumento de 30% da oferta de

vagas no ensino superior para jovens na faixa estaria de 18 a 24 anos. Nesse panorama de

nítida expansão, o desafio enfrentado seria, portanto, o de fortalecer a avaliação realizada no

ensino superior para que sua ampliação não ocorresse em detrimento de sua qualidade.

Ressalte-se, também, que a Constituição Federal de 1988 já previa que era múnus

público realizar a autorização e a avaliação da qualidade do ensino (art. 209, CRFB/1988). A

edição da Lei 10.891/2004, portanto, materializou o anseio governamental de transformar o

sistema de avaliação até então adotado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei 9394/96, por seu

turno, também vislumbrava, em seu art. 46: “A autorização e o reconhecimento de cursos,

bem como o credenciamento de instituições de educação superior,  terão prazos  limitados,
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sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.” (BRASIL, 1996).

Vale ressaltar  que,  diferentemente do PAIUB, o SINAES não adotou a adesão

voluntária  como um de  seus  princípios.  Nessa  esteira,  a  lei  10.861/2004  não inaugura  o

sistema de avaliação institucional, mas reinventa-o, na medida em que cria um sistema de

diretrizes nacionais, afastando a fragmentação do processo de avaliação da educação superior.

Cientes dessa premissa, será cabível realizar uma abordagem mais minuciosa acerca do novo

sistema.

Já em seu art. 1º, a  lei 10.861/2004 assevera que o SINAES tem o objetivo de

assegurar  processo nacional  de avaliação das instituições  de educação superior e  tem por

finalidade  a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e,

especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais

das instituições de educação superior,  por meio da valorização de sua missão pública,  da

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da

autonomia e da identidade institucional. (BRASIL,2004)

Ristoff e Giolo (2006) destacam que o novo sistema inaugura uma avaliação sob

“três olhares”, visto que, com o novo processo, serão analisados os cursos de graduação, a

própria instituição e, por fim, o estudante. Nas palavras dos autores:

A avaliação  no âmbito do Sinaes,  é  importante  destacar,  é  percebida  como uma
atividade complexa, que envolve múltiplos instrumentos, não apenas um; diferentes
momentos,  não  apenas  o momento  de  uma prova ou  de  uma visita  in  loco  por
comissão de especialistas; diferentes agentes, não apenas os representantes oficiais
do Ministério da Educação[...]
O Sinaes, tal qual concebido e em processo de execução tem, pois, três olhares: um
olhar sobre a instituição, um olhar sobre o curso e um olhar sobre o estudante. Estes
olhares  se  completam.  Metaforicamente,  poderíamos  dizer  que  olhar  para  a
instituição seria como olhar para um edifício, olhar para o curso seria como olhar
para  o  apartamento,  e  olhar  para  o  estudante  seria  como olhar  para  o  morador.
(RISTOFF E GIOLO, 2006).

Dessa forma, percebe-se que a avaliação institucional não mais se confunde com

avaliação de rendimento acadêmico ou de cursos. Embora esses sejam quesitos observados, o

sistema inaugurado  transcende  essa  esfera  de  observação,  voltando  atenções  ao  perfil  da

instituição e ao significado de sua atuação.

As dimensões da avaliação foram estendidas, tal como pode-se inferir da redação

do art. 3º da lei 10.861/2004, o qual informa que a avaliação das instituições de educação

superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de

suas  atividades,  cursos,  programas,  considerando  as  diferentes  dimensões  institucionais,

dentre elas, obrigatoriamente, a missão e o plano de desenvolvimento institucional; a política



78

para  o  ensino,  a  pesquisa,  a  pós-graduação,  a  extensão  e  as  respectivas  formas  de

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas

de  pesquisa,  de  monitoria  e  demais  modalidades;  a  comunicação  com  a  sociedade;

infraestrutura  física,  especialmente  a  de  ensino  e  de  pesquisa,  biblioteca,  recursos  de

informação e comunicação, dentre outros aspectos.

Conforme exposto  e  aproximando essa  digressão  acerca  do  modelo  avaliativo

vigente da educação superior ao objeto deste estudo, destaca-se a referência feita de que as

dimensões  avaliativas  alcançam  a  infraestrutura  das  instituições,  consoante  melhor

demonstrado no capítulo seis.

Assim,  é  possível  averiguar  o  caráter  global  da  avaliação  promovida  pelo

SINAES. A avaliação é realizada em âmbito interno e externo à instituição,  abordando as

atividades, as finalidades e as responsabilidades assumidas pela entidade. A atenção dada à

responsabilidade social e o respeito à identidade e à diversidade das instituições são notórios

no novo modelo avaliativo.

O art. 2° da lei 10.861/2004 exige, ainda, a participação, no processo de avaliação,

do corpo discente e docente da instituição, além dos técnicos administrativos e da sociedade

civil, por meio de suas representações.

Conforme já assinalado em parágrafo antecedente, caberá à Comissão Especial de

Avaliação  da  Educação  Superior  (CONAES),  vinculada  ao  Ministério  da  Educação,  a

coordenação  e  a  supervisão  do  SINAES.  Segundo expressa  inteligência  do  art.  7º  da  lei

10.861/2004,  a comissão é  formada por um representante do INEP (Instituto Nacional  de

Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira),  um  representante  da  Fundação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, três representantes

do  MEC,  um representante  do  corpo discente,  um representante  do  corpo  docente  e  um

representante do corpo técnico administrativo das instituições de ensino superior, e, por fim,

por  cinco cidadãos indicados pelo MEC dentre  os  cidadãos  com notório  saber  científico,

filosófico e artístico, e reconhecida competência em avaliação ou gestão da educação superior.

Depreende-se, portanto, que a composição do CONAES é bastante diversificada,

o que deve ser encarado como algo positivo, diante da complexidade do processo de avaliação

a ser coordenado. O art. 9 da lei 10.861/2004 destaca, ainda, a publicidade que será dada aos

resultados dos processos avaliativos promovidos pelo novo sistema.

Uma das facetas mais conhecidas do SINAES é a aplicação do Exame Nacional

de  Desempenho dos  Estudantes  (ENADE),  que promove a  avaliação do desempenho dos

estudantes dos cursos de graduação. O referido exame é aplicado anualmente para cada área
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do conhecimento, que estão divididas em três grupos: Saúde e Ciências Agrárias; Engenharias

e Licenciaturas e Ciências Sociais Aplicadas e demais cursos.

Realizando  uma  comparação  entre  o  ENADE  e  o  modelo  avaliativo  do

desempenho discente anterior,  o Provão, pode-se apontar como semelhança o fato de que

ambos  são  exames  de  larga  escala,  cuja  aplicação  é  exigência  da  LDB.  Afora  tais

características,  emerge  uma  série  de  diferenças  que  tornam  o  ENADE  um  exame

verdadeiramente novo. Como diferenças, vale indicar: o ENADE é aplicado de 3 em 3 anos

para cada curso, enquanto o “provão” era anual; no ENADE, a participação dos estudantes é

por amostragem, com participação de ingressantes e concludentes (o que permite avaliar a

trajetória  do  estudante,  não  apenas  o  final  de  sua  graduação),  enquanto  o  “provão”  era

aplicado ao universo de concludentes. O ENADE contempla questões de formação geral e

questões de conteúdo específico, ao passo que o provão não tinha questões de formação geral.

Além disso, o ENADE contempla um questionário sócio-econômico, a partir do qual se pode

traçar um perfil do aluno avaliado. Há, também, a aplicação de questionário ao coordenador

do curso (§ 4ª, art. 5º da Lei 10861/2004), de forma que as respostas dadas por ele relativas à

avaliação  dos  cursos  podem  ser  cruzadas  com  o  questionário  dos  alunos.  (RISTOFF  E

GIOLO, 2006).

Emerge, entretanto, como principal diferença, o fato de que o ENADE, por si só,

não  tem  implicações  regulatórias,  de  forma  que  o  resultado  no  exame  não  equivale  à

qualidade do curso de forma direta e absoluta. A qualidade do curso é verificada por equipe de

especialistas  que  atuam  in  loco,  seguindo  critérios  de  avaliação,  conforme  será  melhor

analisado em tópico posterior.

O ENADE, repise-se, não dá conceito de curso, como ocorria no provão; o exame

mostra o desempenho dos estudantes de cada curso com as diretrizes nacionalmente definidas

pelo Conselho Nacional de Educação, compondo uma parte de todo o processo avaliativo.

É importante pontuar também que “Quem regula não deve avaliar, quem avalia

não deve regular”. Tal princípio busca garantir a lisura e a transparência da avaliação das

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Dessa forma, caberá ao INEP avaliar

e caberá ao MEC regular matérias referentes ao sistema federal de educação. (RISTOFF E

GIOLO, 2006).

Na  esteira  do  que  dita  o  diploma  legal  em análise,  tem-se  que  os  resultados

insatisfatórios das Instituições de Ensino Superior ensejarão a celebração de um protocolo de

compromisso a ser firmado entre a instituição avaliada e o MEC. No referido documento,

estará  o  diagnóstico  das  condições  da  instituição,  os  encaminhamentos  e  ações  a  serem
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adotadas para superação das dificuldades detectadas e a indicação de prazos e metas para

cumprimento de tais ações. Já o descumprimento do protocolo poderá ensejar a aplicação de

penalidades, quais sejam: suspensão temporária da abertura de processo seletivo; cassação da

autorização de funcionamento da instituição; e, por fim, advertência, suspensão ou perda de

mandato do dirigente responsável pela ação não executada (art. 10º, § 2º da Lei 10861/2004).

Concluindo  o  presente  tópico,  cabe  ressaltar  a  importância  de  um  sistema

avaliativo nacional com a complexidade do SINAES. Qualquer avaliação que se pretenda

efetiva, deve contemplar diferentes perfis de análise; análise interna e externa das instituições;

das competências específicas e gerais dos estudantes, bem como das estruturas físicas das

unidades, tal como idealizado pelo SINAES. Nesse contexto, pode-se considerar que a nova

prática avaliativa está a serviço da manutenção da qualidade do ensino superior no país. 

No  bojo  deste  amplo  e  complexo  processo  avaliativo  do  Ensino  Superior,

encontra-se as visitas in loco realizadas pelos representantes do MEC na UFC. A partir desse

processo, são produzidos os relatórios que são objeto deste estudo. É o que se aborda no

tópico seguinte.

4.2.3  Ministério  da  Educação  na  Universidade  Federal  do  Ceará:  Visitas  in  Loco  e

Acessibilidade

Uma  das  fases  mais  significativas  do  processo  avaliativo  das  Instituições  de

Ensino Superior é a visita  in loco de especialistas do Ministério da Educação na unidade

educacional a ser avaliada. Esta previsão, registre-se, consta da própria Lei 10.861/2004 já

trabalhada em tópico antecedente. A primeira menção legal ocorre nos seguintes termos:

Art. 3o[...] § 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e
instrumentos  diversificados,  dentre  os  quais  a  auto-avaliação  e  a  avaliação
externa in loco. (BRASIL, 2004)

O dispositivo  seguinte  esclarece  que  a  visita  por  comissões  de  especialistas  é

instrumento de avaliação obrigatório para os cursos de graduação. Além disso, destaca-se o

fato de que o resultado da avaliação será apresentado em uma escala com cinco níveis. Nas

exatas palavras do diploma legal:

Art.  4o A  avaliação  dos  cursos  de  graduação  tem  por  objetivo  identificar  as
condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do
corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica.
§ 1o A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e instrumentos
diversificados,  dentre  os  quais  obrigatoriamente  as  visitas  por  comissões  de
especialistas das respectivas áreas do conhecimento.
§  2o A avaliação  dos  cursos  de  graduação  resultará  na  atribuição  de  conceitos,
ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis,  a cada uma das dimensões e ao
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conjunto das dimensões avaliadas. (BRASIL, 2004)

A Portaria 2051, de 09 de julho de 2004, que regulamentou os procedimentos de

avaliação do SINAES instituído pela lei 10.891/2004, traz previsões mais específicas acerca

da avaliação in loco. Nela, menciona-se que caberá ao INEP designar as Comissões Externas

de Avaliação Institucional e as Comissões Externas de Avaliação de Cursos. As comissões,

portanto,  serão formadas por membros cadastrados e capacitados pelo INEP, ratificando a

ideia de que enquanto o MEC regula o processo de avaliação, o INEP é o órgão responsável

pela operacionalização da avaliação no âmbito do SINAES.

Abandonando  a  frieza  da  lei,  mas  cientes  dos  fundamentos  dela  advindos,  é

importante salientar  que a realização da visita de especialistas na instituição avaliada não

materializa apenas uma exigência legal. Pelo menos em tese, essas ações acabam por estreitar

os laços construídos entre o Ministério da Educação e a comunidade acadêmica. Na análise de

VASCONCELOS (2010):

As comissões de especialistas farão, necessariamente, visitas in loco. Essa exigência
das  visitas  in  loco,  posta  pela  Lei,  não  tem  apenas  a  finalidade  de  garantir  a
fidelidade  das  informações  prestadas  pela  instituição,  mas,  principalmente,  a  de
estabelecer um diálogo construtivo entre o Ministério da Educação e a respectiva
comunidade acadêmica.

O próprio Ministério da Educação,  em seu Manual  de Verificação  in  loco  das

condições  institucionais  ressalta  algumas  nuances  do  processo  de  avaliação.  Destaque-se,

desde  logo,  que  os  procedimentos  delineados  no  referido  manual  prestam-se  ao

credenciamento de instituições  não-universitárias  e  à  autorização de cursos  superiores,  no

âmbito do ensino presencial e à distância. A opinião governamental nele consubstanciada é de

que:

A verificação  in  loco  constitui  momento  privilegiado  de  interlocução  entre  os
participantes do processo avaliativo. É a ocasião em que, a  partir  da observação
direta, verifica-se a solidez e a consistência do projeto institucional, particularmente
de suas dimensões didático-pedagógicas. Os resultados desta análise, associados à
qualidade  e  à  viabilidade  de  execução  dos  projetos  dos  cursos  em processo  de
autorização,  fornecem condições  para  que os  avaliadores  elaborem uma opinião,
devidamente fundamentada, sobre as potencialidades da instituição para credenciar-
se como instituição capaz de ministrar educação superior, presencial ou a distância, e
para  implantar,  sem  riscos  sociais,  os  cursos  superiores  que  pretende  oferecer.
(BRASIL, 2002)

É  bem  verdade  que,  como  todos  os  assuntos  submetidos  a  uma  abordagem

científica, não se chega a um consenso acerca do que, de fato, representa a visita  in loco

promovida no contexto da avaliação institucional. Se para o governo é momento privilegiado

do processo avaliativo, para alguns pesquisadores, tal momento é de figuração, onde cada

sujeito atuante assume o papel representativo que lhe cabe, sem necessariamente atentar para
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questões mais sensíveis ao processo.

Goffman (1989) traz fundamentos  importantes  sobre essa faceta  da análise.  O

autor explica que, num mundo pleno de contatos sociais, cada pessoa tende a desempenhar

uma “linha”, ou seja, um conjunto de atos verbais ou não verbais com os quais passa a se

expressar, criando uma espécie de fachada, que, nas palavras do autor “é uma imagem do eu

delineada em termos de atributos sociais aprovados.” (1989, p.13)

Nessa linha de raciocínio, professora Margareth Guerra dos Santos analisa este

momento da avaliação como um ritual, onde há diversos papéis representados pelos atores

sociais envolvidos no processo, desde a chegada da comissão externa até o término da visita

in loco. SANTOS (2016) acredita ter propriedade em sua abordagem, tendo em vista o fato de

já ter desempenhado papéis nos dois lados da avaliação. Verbalmente:

O processo ritual começa desde a chegada da designação do INEP à comissão e aos
representantes da IES. Posso apresentar a lente da pesquisadora, pois vivo os dois
lados  na  condição  de  avaliadora  e  de  professora  de  uma  instituição  de  ensino
superior,  o  que  me  autoriza  a  falar  em  um  processo  ritual  de  preparação,
acolhimento e despedida da comissão externa de avaliação in loco. Sob a lupa da
avaliadora, abrem-se os e-mails e lá está a designação, o procedimento, e é aceitar
ou  não,  o  que  vai  depender  em  grande  medida  da  disponibilidade  de  agenda.
Consultada  a  agenda,  passa-se  a  aceitar  a  designação  no  campo  referente  a  tal
procedimento para o avaliador no e-mec […]

Santos (2016) assume que a performance assumida por cada um dos atores

influencia, substancialmente, na dinâmica da avaliação:

A performance assumida irá definir em grande medida a dinâmica da avaliação, que
segue  todo  o  rito  que  está  pré-estabelecido  nos  padrões  de  qualidade  a  serem
seguidos pelas IES pelo SINAES. Todo o processo da avaliação nos parece ser uma
grande performance assumida pelos atores envolvidos, que se envolvem nos ritos
estabelecidos para o período em que ocorre as avaliações.

A autora finaliza sua pesquisa observando que o extremo esforço das IES para

atender  aos  critérios  e  indicadores  previamente  estabelecidos  finda  por  não  produzir  um

sentido  real,  visto  que,  nesse  cenário,  as  instituições  tendem  a  seguir  representações

inexpressivas  da  realidade  regional,  afastando-se  de  seus  problemas  mais  objetivos.

(SANTOS, 2016).

A despeito das divergentes opiniões quanto ao real significado das visitas in loco

promovidas pelo MEC, o presente estudo dedica algumas linhas à análise da materialidade

desse  processo,  destacando  os  procedimentos  e  as  dimensões  avaliadas,  no  intuito  de

contextualizar a aferição da acessibilidade institucional pelo referido Ministério.

Antes da verificação in loco propriamente dita, há um momento prévio que ocorre

sob  a  responsabilidade  da  Secretaria  de  Educação  Superior  (SESu)  do  Ministério  da

Educação. Nessa fase preparatória, os representantes institucionais das IES são formalmente
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contatados, para fins de informação e instrução sobre a fase do processo que irá se iniciar.

(BRASIL, 2002).

Nessa etapa, solicita-se que a Instituição, por intermédio de seus representantes,

preencha o  Formulário  Eletrônico  Específico,  e  informa-se o cronograma de atividades  a

serem  desenvolvidas  no  momento  da  visitação.  Além  disso,  é  composta  a  Comissão  de

verificação in loco, com no mínimo dois e no máximo três membros. Os nomes escolhidos

compõem uma lista de membros titulares dos Comitês Assessores da SESu ou uma lista de

consultores  fornecida  pela  Diretoria  de  Avaliação  do  Ensino  Superior/INEP.  Oportuno

registrar que esses verificadores, ao comporem as referidas listas, já terão recebido o devido

treinamento e manifestado anuência formal em participar dos processos.

Definida a comissão, após indicação pelo Diretor do Departamento de Política de

Ensino Superior da SESu, a data da visita será agendada com o conhecimento da instituição a

ser avaliada, para que esta possa se organizar para a recepção da respectiva comissão e para o

desempenho das atividades requeridas no processo avaliativo.

 Depois do momento da visita à IES, caberá à comissão de verificadores elaborar,

finalizar e entregar, no prazo estabelecido, o Relatório de Visita, contendo as recomendações

da comissão, sobre os pedidos de credenciamento ou autorizações de curso das instituições, à

Secretaria de Educação Superior. As informações consideradas pertinentes para o juízo dos

verificadores ad hoc estarão organizadas nesse relatório.

Uma expressiva quantidade de informações estão envolvidas nesse processo de

verificação  in  loco.  Nele,  os  avaliadores  terão  de  analisar  uma  série  de  indicadores

previamente  estipulados  no  Instrumento  de  Avaliação  vigente.  Conforme é  verificado  no

capítulo seis, os relatórios analisados para a construção desta pesquisa foram elaborados a

partir de instrumentos distintos. A título de ilustração, destaca-se que o mais novo Formulário

de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos cursos de graduação, disponível no

sítio eletrônico do INEP, estipula que os avaliadores observarão 24 indicadores na primeira

dimensão,  destinada  à  Organização  Didático-pedagógica,  16  indicadores  na  segunda

dimensão, relativa ao Corpo Docente e Tutorial e 18 indicadores na última dimensão, na qual

se analisa a infraestrutura do curso. No âmbito dessa avaliação, registre-se, analisa-se aspectos

relacionados à acessibilidade.

Antes de encerrar as considerações deste capítulo, a discussão passará de forma

mais direta ao objeto de estudo da presente pesquisa.

No âmbito da Universidade Federal do Ceará, as visitas in loco dos representantes

do Ministério da Educação são acompanhas pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação
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de Programas e Ações Acadêmicas (COPAV/PROGRAD).

A COPAV/PROGRAD é umas das cinco coordenadorias ligadas à Pró-Reitoria de

Graduação da UFC. Sob a atual coordenação da Profa. Maria do Socorro de Sousa Rodrigues,

a COPAV/PROGRAD é responsável por:

• Coordenar,  acompanhar  e  avaliar  os  processos  de

regulação/SINAES (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de

cursos de graduação com visita in loco) conferindo-lhes maior qualidade;

• Acompanhar o ciclo avaliativo dos cursos de graduação,

ENADE/SINAES e realizar parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA),

tendo em vista a utilização dos resultados da avaliação Institucional (AVALIES) para

a operacionalização de planos de melhoria, conferindo maior qualidade aos cursos

de graduação;

• Promover reuniões sistemáticas, seminários ou fóruns de

discussão  acerca  dos  processos  avaliativos  com  gestores  acadêmicos,  docentes,

alunos e servidores técnico-administrativos, com o intuito de construir saberes sobre

avaliação e, consequentemente, fortalecer a cultura avaliativa e melhorar a qualidade

dos cursos de graduação da UFC.  (UFC, s.d)

A  partir  das  informações  colacionadas,  depreende-se  que  as  atribuições  da

COPAV/PROGRAD materializam a  ideia  de  que  a  avaliação  estará  sempre  a  serviço  da

melhoria  dos  serviços  ofertados.  A  atenção  conferida  aos  procedimentos  avaliativos

inaugurados  a  partir  do  SINAES  e  a  sensibilização  de  todos  os  sujeitos  que  fazem  a

Universidade Federal do Ceará acerca do significado, da importância e das consequências da

avaliação  são  imprescindíveis  ao  bom  desempenho  da  universidade  nas  dinâmicas  já

estabelecidas para o ensino superior e ao aperfeiçoamento das atividades desempenhadas pela

autarquia.

A par do que até aqui foi exposto, o estudo está apto à apresentação dos dados

coletados e, fundamentado nos conceitos e premissas até aqui desenvolvidos, à discussão da

temática da acessibilidade no âmbito da UFC.
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5  APRESENTAÇÃO  E  DISCUSSÃO  DE  RESULTADOS:  ACÓRDÃO

53/2015/TCU/PLENÁRIO

A Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foram coletados todos os dados

para a edificação deste estudo, foi criada no século passado, pela Lei 2.373/1954. Atualmente,

conta com sete campi e possui unidades acadêmicas e administrativas em cinco cidades, quais

sejam, Fortaleza, onde é sediada, além de Crateús, Russas, Sobral e Quixadá.

Atualmente,  a  UFC oferta119 cursos  de  graduação  (110  presenciais  e  nove  a

distância)  e  94  de  pós-graduação,  sendo  41  mestrados  acadêmicos,  sete  mestrados

profissionais e 36 doutorados, segundo informações coletadas de seu sítio eletrônico. Além

disso, a autarquia mobiliza mais de 700 ações de extensão, auxiliando milhares de pessoas.

A acessibilidade da autarquia foi estudada levando-se em conta, primordialmente,

a estrutura dos cursos de graduação. A análise é realizada em dois momentos, materializados

em dois capítulos distintos. No primeiro deles, é analisado o teor do Acórdão 53/2015 e as

respostas encaminhadas pela universidade relativamente à demanda. No capítulo seguinte, é

realizada a análise dos Relatórios de Visitas in loco do MEC, para que, após a identificação

dos  cursos  que  se  destacaram  positiva  ou  negativamente  na  temática  da  acessibilidade,

possam ser  apresentadas  e  analisadas  as  entrevistas  realizadas  com os  coordenadores  dos

respectivos cursos.

O  presente  capítulo,  portanto,  é  dedicado  ao  Acórdão  53/2015/Plenário  do

Tribunal de Contas da União.

5.1 Apresentação do Acórdão analisado e identificação dos itens relevantes à pesquisa

Neste subtópico, é apresentado de forma mais minuciosa o percurso metodológico

trilhado para a delimitação do estudo e apresentado o Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, objeto

do presente capítulo.  A seguir,  são expostas características gerais  do documento analisado

para, então, evidenciar os itens mais relevantes à construção da pesquisa. A partir daí, o estudo

passa a enfocar as respostas da autarquia ao documento de referência para que, por fim, possa-

se compreender o grau de adequação da autarquia às exigências delineadas pela Corte de

Contas.
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5.1.1 A escolha do Acórdão

Consoante  já  mencionado  em  capítulo  anterior,  os  dados  utilizados  para  a

construção  da  presente  análise  foram  coletados  junto  à  atual  Coordenadoria  Geral  de

Auditoria da UFC (CGAUD). Lá, foi efetuada, com auxílio de um servidor lotado na unidade,

uma busca no sistema SADIN (Sistema de Auditoria Interna), que é internamente utilizado

para acompanhamento das demandas de auditoria direcionadas à autarquia estudada.

A  busca  utilizou  como  parâmetro  a  palavra  “acessibilidade”.  Os  resultados

retornados pelo sistema foram catalogados para posterior análise individual  das auditorias

buscadas. Como o estudo ora edificado pretende analisar a acessibilidade na UFC a partir da

atividade de Controle Externo, considerou-se, tão somente, os resultados que representassem

auditorias do Tribunal de Contas da União. Não se considerou, portanto, quaisquer resultados

ligados à Controladoria Geral da União, os quais, registre-se, não foram expressivos.

Nessa  esteira,  a  busca  realizada  retornou  5  resultados,  quais  sejam,  Acórdão

3304/2011/TCU/Plenário, Acórdão 101/2015/TCU/Plenário, Acórdão 53/2015/TCU/Plenário,

Ofício  0691/2017/TCU/SECEX-CE  e  Acórdão  1178/2018/TCU/Plenário.  Inicialmente,

pretendia-se realizar um recorte temporal, catalogando tão somente as demandas apresentadas

após 2012, ano em que o Tribunal de Contas da União realizou o Relatório de Auditoria

Operacional,  analisando  as  condições  de  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida nos edifícios  e  aos  serviços de órgãos e entidades da Administração

Pública Federal, conforme já mencionado.

Entretanto,  diante  dos  poucos  resultados  alcançados  com  a  busca,  todos  os

acórdãos  indicados  foram  analisados  individualmente.  Essa  análise  posterior  tornou-se

imprescindível diante do parâmetro de busca utilizado, visto que a palavra “acessibilidade”

pode ser  utilizada  com várias  acepções,  inclusive,  em contextos  alheios  ao observado no

presente estudo.

Dessa forma, depois desse primeiro levantamento, utilizou-se o portal eletrônico

do Tribunal de Contas da União para identificar, dentre os referidos documentos, quais de fato

analisavam as condições de acessibilidade na Universidade Federal do Ceará.

Realizada a busca de cada acórdão na aba “jurisprudência” no sítio eletrônico da

Corte  de  Contas  e,  posteriormente,  em  reanálise  às  informações  constantes  do  SADIN,

constatou-se que somente o Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, de fato, analisava, dentre outras

questões,  a  acessibilidade  na  universidade  pesquisada.  Isto  porque  foi  verificado  que  o

Acórdão  3304/2011/TCU/Plenário  tratou  da  obrigatoriedade  do  uso,  pelos  órgãos  da
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Administração Pública Federal, do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

(SICONV);  o  Acórdão  101/2015/TCU/Plenário,  por  seu  turno,  tratava  de  Sistemas  de

Governança  e  Gestão  de  Pessoas;  o  Ofício  0691/2017/TCU/SECEX-CE relacionava-se  à

Prestação  de  Contas  da  autarquia  no  ano  de  2015  e,  por  fim,  o  Acórdão

1178/2018/TCU/Plenário possuía como objeto a transparência na gestão de recursos públicos

no relacionamento entre Fundações de Apoio e Instituições Federais de Ensino Superior e

Institutos Federais.

Assim,  restou  claro  que  o  Acórdão  53/2015/TCU/Plenário  é  o  de  maior

expressividade para a temática desta pesquisa.  Na verdade,  a partir  dos dados levantados,

verificou-se que  não há outro documento  que,  como este,  tenha  analisado diretamente as

condições de acessibilidade na UFC. Assim, foi delimitado o objeto de estudo do presente

capítulo.

Antes de partir para a análise do Acórdão propriamente dito, entretanto, é cabível

refletir sobre a pouca quantidade de auditorias do TCU sobre a acessibilidade na autarquia. A

rotina  administrativa  é,  diariamente,  permeada  de  demandas  de  controle  externo.  As

determinações advindas desta atividade recebem especial atenção dos agentes administrativos,

inclusive,  pela  prerrogativa  do  Tribunal  de,  em  seu  exercício  de  fiscalização  de  verbas

públicas, aplicar multas aos responsáveis por contas e atos administrativos.

Nessa  esteira,  o  baixo  número  de  auditorias  que  tratam  da  temática  merece

destaque. Tal constatação, analisada em articulado com a evolução legislativa da matéria, já

apresentada no presente estudo, revelam que o enfoque dado à acessibilidade ainda é recente.

A maior parte das referências normativas pertence às últimas duas décadas e os ajustes sociais

necessários à construção de uma sociedade efetivamente acessível são numerosos e de muitas

ordens. Conforme será melhor explicitado no capítulo seguinte, o objeto  desta pesquisa pode

ser analisado sob uma perspectiva normatizada e institucionalizada, mas também sob uma

perspectiva tangível e dinâmica, a partir dos agentes que atuam no dia a dia da instituição,

participando diretamente da construção de uma universidade mais acessível.

Assim, seria razoável acreditar que, nos anos vindouros, novas demandas sobre a

temática vão acontecer e novos avanços sociais  serão alcançados. Feitas tais observações,

passa-se à apresentação do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário.
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5.1.2 Características gerais e constatações relevantes do documento sob análise

Inicialmente,  oportuno  registrar  que,  pela  extensão  do  documento,  o  Acórdão

53/2015/TCU/Plenário não será anexado, na íntegra (Relatório, Voto e Acórdão), ao presente

estudo. A análise completa do documento, entretanto, poderá ser realizada no sítio eletrônico

do Tribunal de Contas da União, na aba destinada à “jurisprudência”. Dessa forma, apenas

pontos mais relevantes para a pesquisa são colacionados e analisados neste capítulo.

Antes de apresentar as características específicas do documento a ser analisado,

cabe  a  apresentação  de  esclarecimentos  mais  genéricos.  Conforme  consta  do  Regimento

Interno do TCU, o acórdão é documento que consubstancia as deliberações do Plenário ou das

Câmaras da Corte quando se tratar de matéria da competência do Tribunal de Contas da União

que não se apresentarem sob forma de Instrução Normativa, Resolução, Decisão Normativa

ou Parecer. Observa-se, portanto, que se trata de documento de caráter mais geral, que contém

recomendações ou determinações dos órgãos colegiados da Corte de Contas (TCU, 2015).

Feitas tais observações, passa-se ao Acórdão 53/2015/TCU/Plenário. O relatório

que acompanha o documento de referência ressalta, já em suas linhas iniciais:

O objetivo do presente trabalho se insere em um contexto de expansão do ensino
superior público federal, o qual impõe a necessidade de aumento da capacidade de
gestão  por  parte  das  universidades,  nas  mais  diversas  áreas  de  atuação.  Se  as
estruturas  administrativas  e  a  equipe  de  funcionários  das  Ifes  não  forem
devidamente qualificadas e dimensionadas para lidar com esse novo cenário, corre-
se o risco de uso ineficiente dos recursos e consequente frustração do alcance de
objetivos delineados para o ensino superior público.

A dotação atualizada para 2014, no Programa 2032-Educação Superior, é de R$ 14,4
bilhões. Considerando que tal valor não considera despesas de pessoal, alocadas em
outro programa, abrange principalmente custeio e investimentos em infraestrutura,
que  deve  se  refletir  no  conforto  das  instalações  e  serviços,  objeto  desta  FOC.
(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório).

A partir do trecho colacionado é possível inferir que a realização desta auditoria

de natureza operacional ocorreu em um momento de expansão do Ensino Superior. O escopo

da Corte de Contas, nesse cenário, era garantir que os recursos orçamentários destinados às

Instituições Federais de Ensino seriam refletidos na melhoria da infraestrutura das respectivas

unidades  e,  por  via  de consequência,  no  aperfeiçoamento  dos  serviços  prestados  por  tais

instituições.

Do relatório consta a informação de que, em decorrência da promulgação da Lei

13.005, de 26 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional da Educação (PNE), esperava-

se expansão ainda maior do financiamento do ensino superior nos anos vindouros. O referido

plano, com vigência até junho de 2024, estabeleceu, dentre suas metas, a elevação da taxa
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bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de

dezoito a vinte e quatro anos, assegurando a qualidade da oferta. Além disso, o PNE possuía

como  meta  a  ampliação  do  investimento  público  em  educação  de  forma  a  alcançar,  no

mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência

da lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio.

Talvez  o  cenário  de  ampliação  do  acesso  à  educação  superior  não  seja,

atualmente, tão expressivo quanto era em 2015. Entretanto, a despeito da imprecisão quanto

ao destino  das  universidades  públicas,  pode-se considerar  que as  Instituições  Federais  de

Ensino Superior (IFES) sempre desempenharão papel estratégico e decisivo para o país. Nesse

sentido,  em qualquer  contexto,  será  preciso  garantir  a  melhor  aplicação dos  recursos  e  a

qualidade dos serviços ofertados à comunidade acadêmica.

Retornando ao documento analisado, o relator também destaca:

Esta é a primeira vez que as instalações das Instituições Federais de Ensino Superior
passam por avaliação dessa natureza por parte  do Tribunal  de Contas  da União,
tendo  as  Secretarias  de  Controle  Externo  nos  estados  se  pautado  em requisitos
personalizados  pela  SecexEducação,  a  fim  de  facilitar  a  consolidação  das
informações. (Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório)

A informação transcrita corrobora as informações trazidas no subtópico anterior.

O  documento  ora  analisado  consubstancia  auditoria  pioneira  nas  instalações  das  IFES.

Entretanto, é preciso destacar, desde logo, que o objeto de análise da Corte de Contas não foi,

tão somente, a acessibilidade na autarquia. Na verdade, o relator destaca que foram levadas

em conta três questões e uma subquestão para a sistematização do diagnóstico das IFES:

1)  As  salas  de  aula,  os  banheiros  e  os  serviços  (sinal  de  internet  e  restaurante
universitário) oferecidos pela instituição atendem a padrões mínimos de conforto,
segurança, higiene e acessibilidade?
2) Como está estruturado o sistema/política de gestão coordenada dos diferentes
tipos  de  manutenção  predial  (rotineira,  corretiva  e  preventiva)  e  de  combate  a
incêndio?
2.1)  Qual  o  nível  de  implementação  das  inovações  realizadas  na  Contabilidade
Aplicadas  ao  Setor  Público  (MCASP),  rumo  à  convergência  aos  padrões
internacionais?  
3)  Como se  dá  a  comunicação  entre  o  órgão  central  e  os  cidadãos/comunidade
acadêmica  para  divulgação  dos  serviços  prestados  e  atendimento  de
demandas/sugestões? ” (Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório).

Assim, pode-se constatar que as condições de acessibilidade na UFC foi apenas

um dos objetos do Acórdão 53/TCU/Plenário. O documento analisou, na esteira do que foi

colacionado, questões relacionadas à manutenção predial, à contabilidade no serviço público,

além do relacionamento da instituição com os cidadãos e a comunidade acadêmica.

A despeito deste fato, a acessibilidade foi tratada de maneira substancial e direta,

conforme fica demonstrado no decorrer do estudo, de forma que se tornou possível a análise
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da temática a partir do documento referenciado. Naturalmente, o estudo realiza as ressalvas

que se fizeram necessárias diante da especificidade do objeto.

Nesse contexto, a primeira ressalva que se faz necessária é a de que a Corte de

Contas não analisou todas as instalações da autarquia. Tal múnus, se tentado, provavelmente

se mostraria pouco profícuo ou mesmo inexequível. Por essa razão, passa-se a apresentar a

amostra utilizada pelo TCU para julgar as instalações da UFC.

Para  definir  sua  amostra  e  garantir  fidedignidade  de  seus  resultados,  o  TCU

adotou os critérios de escolha a seguir elencados: dois prédios construídos há menos de 5

anos; dois prédios reformados há menos de 5 anos; dois prédios que não se enquadrassem em

nenhuma das situações anteriores. Em cada um desses prédios, a Corte de Contas analisaria 2

salas  de  aula;  preferencialmente,  haveria  inclusão  de  uma  sala  de  aula  na  qual  são

desenvolvidas atividades relacionadas a fundação de apoio na amostra de salas de cada prédio

(projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional ou desenvolvimento

científico e tecnológico); além das doze salas de aulas, solicitou-se a inclusão de uma sala de

aula considerada em má condição e outra em boas condições em relação a todo o  campus,

independentemente da classificação do prédio.

Partindo  dos  critérios  acima  definidos,  o  TCU  requereu  à  universidade  que

indicasse os prédios/salas que seguissem tais preceitos e, a partir das informações prestadas

pela autarquia, elegeu a seguinte amosta:

    Tabela 2 - Prédios construídos nos últimos cinco anos

Identificação do
Prédio

Campus
Faculdade(s)/curso(s)  instalado(s)  no
prédio

Data da
construção

Teve recurso
do Reuni?

Bloco 729 do 
Departamento de
Engenharia 
Metalúrgica e de
Materiais

Pici
Sala  01  -  Graduação  em  Engenharia
Metalúrgica,  Especialização  em
Engenharia  Elétrica/Instrumentação  e
Sala  03  -  Mestrado  e  Doutorado  em
Engenharia e Ciências de Materiais

16/9/2011 Sim

Bloco 707 da 
Unidade 
Didática do 
Centro de 
Tecnologia

Pici

Sala  11  –  Engenharias  Civil,  de
Produção,  Mecânica,  Química  e
Ambiental;

Sala  21  –  Engenharias  Química,
Elétrica,  Civil,  de Produção,  Mecânica,
Química, de Energias e Meio Ambiente

5/8/2012 Sim

Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório
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Tabela 3 - Prédios reformados há menos de cinco anos

Identificação do Prédio Campus
Faculdade(s)/curso(s)
instalado(s) no prédio

Data da
reforma

Teve
recurso do

Reuni?

Bloco Didático II da Faculdade
de Economia, Administração, 
Atuária e Contabilidade 
(FEAAC)

Benfica

Sala 02 – Programa de Pós-
Graduação  em
Administração  e
Controladoria:  Mestrado
Acadêmico  em
Administração  e
Controladoria - MAAC

7/8/2013 Não

Blocos 122 e 123 da Faculdade
de Educação

Benfica
Salas 01, 04 e 11 - Curso de
Pedagogia

1/11/2013 Sim

Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório

Tabela 4 - Prédios que não foram objeto de intervenção (reconstrução/reforma) nos últimos
cinco anos

Identificação do Prédio Campus Faculdade(s)/curso(s) instalado(s) no prédio

Bloco 902 da Direção do 
Centro de Ciências

Pici

Sala  01  –  Utilizada  para  atividades
administrativas  referentes  ao  Metrado
Profissional  em  Ensino  de  Ciências  e
Matemática  –  Encima  e  utilizada  para
apresentações de testes e dissertações.

Laboratório  de  Informática  –  Curso  de
Estatística e para disciplinas do Encima

Bloco 940 do Departamento 
de Química 
Orgânica/Inorgânica, 
Analítica e Físico-química

Pici Salas  02  e  03  –  Mestrado  Profissional  em
Ensino de Ciências e Matemática – Encima e
Mestrado e Doutorado em Química

Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório

Tabela 5 - Sala de aula considerada pela equipe de auditoria em má condição e outra em boa
condição, independentemente da classificação do prédio.

Identificação do Prédio Campus Faculdade(s)/curso(s) instalado(s) no prédio

Bloco 122 da Faculdade de 
Educação

Benfica Sala 04 – Curso de Pedagogia

Bloco 707 da Unidade Didática
do Centro de Tecnologia

Pici Sala  11  –  Engenharia  Civil,  de  Produção,
Mecânica, Química e Ambiental

Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório

Os procedimentos  de auditoria,  portanto,  foram aplicados em 6 (seis)  prédios,

abrangendo 14 (quatorze) salas de aula. A partir dessa amostra, a Corte de Contas passou a

enfrentar a primeira das questões de auditoria,  no bojo da qual está inserido o objeto do

presente estudo. Conforme mencionado anteriormente, na primeira questão de auditoria, foi

analisado se as salas de aula, os banheiros e os serviços (internet e restaurante universitário)
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oferecidos  pela  instituição  atendem a  padrões  mínimos  de  conforto,  segurança,  higiene  e

acessibilidade.

Para fazer tal análise, em cada unidade constante da amostra foram analisados os

seguintes aspectos:

 Existência de identidade visual da sala de
aula;
 Estado  de  conservação,  quantidade  e
ergonomia das mesas/carteiras;
 Densidade de ocupação da sala de aula;
 Existência,  funcionamento  e  instalação
adequada de tomadas e lâmpadas;
 Adequado  estado  de  conservação  da
pintura, forro, parede e piso das salas de aula e do restaurante universitário;
 Existência  de  cestos  de  lixo nas  salas  e
banheiros;
 Existência de materiais para assepsia nos
banheiros;
 Existência  e  adequação  de
janelas/aberturas para ventilação das salas de aula;
 Existência,  funcionamento  e  adequação
de dispositivos de climatização;
 Adequação do estado de conservação do
quadro negro/branco;
 Existência  de  materiais  utilizados  pelo
professor em sala de aula (giz, pincel, apagador, projetor multimídia, etc.);
 Existência  de  sinal  de  internet  sem  fio
(wi-fi) nas salas de aula;
 Existência  de  rampas  de  acesso  aos
prédios e restaurante, assim como adequação das entradas (portas) de sala de aula e
banheiros;
 Adequado  estado  de  conservação  e
operacionalidade de filtros/bebedouros; e
 Atendimento  adequado  do  restaurante
universitário (identificação ingredientes do cardápio e tempo de atendimento).
(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório)

Frise-se  que,  para  analisar  tais  itens,  os  representantes  da  Corte  de  Contas

contaram  com  as  seguintes  técnicas  de  auditoria:  inspeção  in  loco,  análise  documental,

observação direta  e  entrevista.  No relatório  do acórdão estudado há referência  a  algumas

dificuldades enfrentadas pela equipe técnica, tais como a extrapolação, por alguns setores da

UFC, do prazo estabelecida para resposta aos ofícios de requisição da equipe de auditoria;

dificuldade em obter informações quanto à sala de aula em mau estado de conservação a ser

visitada; dificuldade em obter informações quanto a salas em que se desenvolviam atividades

relacionadas  a  fundação  de  apoio,  além  do  fornecimento  de  respostas  incompletas  ou

incorretas aos ofícios de requisição da equipe de auditoria.
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Tais  observações  não  devem  ser  interpretadas  de  forma  a  comprometer  a

responsabilidade da autarquia estudada com a demanda proposta. As informações incompletas

e as extrapolações de prazos por parte da UFC podem estar mais ligadas ao elevado número

de  rotinas  administrativas  que  devem  ser  conduzidas  em  concomitância  à  prestação  de

respostas à auditoria e à estipulação de prazos exíguos pela Corte. Tal cenário é vislumbrado,

de uma maneira geral, em muitas demandas oriundas do controle externo.

Conforme visto, a primeira questão de auditoria também analisa questões alheias à

temática da acessibilidade; consequentemente, alguns dos itens observados nos prédios que

compõem a amostra não fazem parte do objeto da presente pesquisa. No momento de analisar

as recomendações e a resposta da UFC a cada uma delas, apenas serão observados os itens

que tratarem da temática de forma direta.

Centrando a análise nos quesitos que mais diretamente trabalham a questão da

acessibilidade, tem-se que a equipe de auditoria, analisou a sinalização visual e tátil das salas

de aula pertencentes à amostra, sob a perspectiva do que preceitua a NBR 9050/2004. Além

disso, a equipe verificou as condições das rampas, elevadores e plataformas de acesso, tendo

como fundamento a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a

promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida. Tais normativos foram trabalhados no referencial teórico deste estudo

Em análise mais específica, observa-se que o art. 11 da Lei 10.098/2000 estipula

que, pelo menos, um dos acessos do interior de uma edificação deverá estar livre de barreiras

arquitetônicas  e  de obstáculos  que  dificultem a acessibilidade da pessoa com deficiência.

Além disso, pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente as

dependências  dos  edifícios,  entre  si  e  com  o  exterior,  deve  cumprir  os  requisitos  de

acessibilidade. 

A partir dessa ideia, é possível observar que o dispositivo busca um mínimo de

acessibilidade. Ao estipular que exista “pelo menos um” acesso, o legislador já se mostra

condescendente com as estruturas que não sejam plenamente acessíveis. Mesmo diante desse

cenário  aparentemente  complacente,  foram  observadas  inadequações  na  UFC,  conforme

apresentado adiante.

Voltando às exatas palavras do relatório:

De modo a verificar as condições de acessibilidade nos prédios visitados, a equipe
de  auditoria  aplicou  os  seguintes  procedimentos:  a)  verificação  da  existência  de
rampas/elevadores/outros  equipamentos  eletromecânicos  ligando os  pavimentos e
nas  entradas  dos  prédios;  b)  medição  da  largura  e  inclinação  das  rampas;  e  c)
medição  do  vão  livre  e  da  altura  das  portas  das  salas  de  aula.  (Acórdão
53/TCU/Plenário, 2015-Relatório).
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Nessa esteira,  tem-se que a  equipe de auditoria  analisou,  também, a  largura e

inclinação das rampas dos prédios da amostra. De acordo com a NBR 9050, a largura livre

mínima recomendável  para as  rampas é  de 1,50m,  sendo o mínimo admissível  1,20m. A

norma estipula ainda a exata inclinação admitida e prevê a necessidade de áreas de descanso a

cada  50  m  de  percurso  quando  a  inclinação  da  rampa  estiver  entre  6,25%  e  8,33%  (a

inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação: i=h*100/c, onde ‘i’ é a

inclinação, ‘h’ é a altura do desnível e ‘c’ é o comprimento da projeção horizontal.)

A  título  de  exemplificação,  será  colacionado  o  resultado  do  trabalho

desempenhado pela equipe de auditoria no que tange à análise do vão livre e da altura das

portas das salas e elevadores.

De acordo com a NBR 9050/2004, as portas das salas de aula e dos elevadores

devem ter  vão livre  mínimo de 0,80m e  altura  mínima de  2,10m. Em análise  à  amostra

auditada, verificou-se:

Quadro 2- Salas de Aula e Elevadores 

SALAS DE AULA

PRÉDIO VÃO  LIVRE  DAS
PORTAS

ALTURA
DAS PORTAS

ADEQUAÇÃO  DO
VÃO LIVRE

ADEQUAÇÃO  DA
ALTURA

Bloco  729  do
Departamento  de
Engenharia Metalúrgica e
de  Materiais  (fotos  37  e
40)

Sala 01: 0,80m Sala 01: 2,10m Sala 01: sim Sala 01: sim

Sala 03: 0,80m Sala 03: 2,10m Sala 03: sim Sala 03: sim

Bloco  707  da  Unidade
Didática  do  Centro  de
Tecnologia (fotos 69, 81 e
93)

Sala 11: 1,20m Sala 11: 2,11m Sala 11: sim Sala 11: sim

Sala 21: 1,20m Sala 21: 2,11m Sala 21: sim Sala 21: sim

Sala 37: 1,20m Sala 37: 2,11m Sala 37: sim Sala 37: sim

Bloco  Didático  II  da
Faculdade  de  Economia,
Administração,  Atuária  e
Contabilidade  (FEAAC)
(fotos  121,  122,  129  e
133)

Sala 02: 1,21m Sala 02: 2,98m Sala 02: sim Sala 02: sim

Sala 04: 1,20m Sala 04: 2,98m Sala 04: sim Sala 04: sim

Bloco  122  da  Faculdade
de  Educação  (fotos  157,
169 e 180)

Sala 01: 0,90m Sala 01: 2,10m Sala 01: sim Sala 01: sim

Sala 04: 1m Sala 04: 2,10m Sala 04: sim Sala 04: sim

Bloco  123  da  Faculdade
de Educação (fotos 181)

Sala 11: 1m Sala 11: 2,10m Sala 11: sim Sala 11: sim
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Bloco 902 da Direção do
Centro de Ciências (fotos
205 e 217)

Sala 01: 0,80m Sala 01: 2,10m Sala 01: sim Sala 01: sim

Laboratório  de
Informática: 0,80m

Laboratório  de
Informática:
2,12m

Laboratório  de
Informática: sim

Laboratório  de
Informática: sim

Bloco  940  do
Departamento  de
Química
Orgânica/Inorgânica,
Analítica  e  Físico-
química (fotos 241 e 253)

Sala 02: 0,76m Sala 02: 2,10m Sala 02: não Sala 02: sim

Sala 03: 0,76m Sala 03: 2,10m Sala 03: não Sala 03: sim

ELEVADORES

Bloco  707  da  Unidade
Didática  do  Centro  de
Tecnologia (foto 50)

0,85m 2,04m sim não

Blocos  122  e  123  da
Faculdade  de  Educação
(foto 146)

0,90m 2m sim não

Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório.

Em breve análise ao quadro apresentado, é possível inferir que, de uma maneira

geral a autarquia adequou-se, neste quesito, aos padrões impostos pela NBR 9050/2004. Pode-

se constatar, no entanto, que existem oportunidades de melhorias, visto que há elevadores e

salas que não observaram os padrões.

Adiante, auditoria analisou a acessibilidade dos banheiros da autarquia. Para esta

temática, naturalmente, também há regramento específico na NBR 9050/2004. A norma prevê,

nos  itens  7.3.1.2 e  7.3.1.3,  que  junto  à  bacia  sanitária,  na  lateral  e  no fundo,  devem ser

colocadas  barras  horizontais  para  apoio  e  transferência.  Além  disso,  as  bacias  sanitárias

devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda

superior,  sem o assento.  Com o assento  deve  ser  de no máximo 0,46m. Assim como no

exemplo anterior,  a equipe de auditoria também identificou banheiros sem a configuração

ideal estabelecida pela norma.

Acredita-se  que  os  exemplos  até  aqui  colacionados  conferem  boa  ideia  da

especificidade da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União. Antes de encerrar este

subtópico, entretanto, é cabível apresentar um quadro resumo encontrado no voto do ministro

Bruno Dantas, relator do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário. Nele, o ministro relator resume a

situação encontrada pela equipe técnica, no enfrentamento da primeira questão de auditoria,

concernente aos padrões mínimos de conforto, segurança, higiene e acessibilidade das salas

de aula, dos banheiros e do restaurante universitário:
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Quadro 3 – Situação Encontrada pela equipe técnica do TCU

Situação Encontrada
Informações visuais deficientes da sala de aula;

O estado de conservação da maioria dos aparelhos de ar condicionado não é adequado, pois operam com
restrições (filtros sujos);
Embora  haja  contrato  de  manutenção  de  aparelhos  de  ar  condicionado,  verificou-se  que  há  informações
contraditórias quanto ao tipo de manutenção realizada nos aparelhos;
As  lousas  das  salas  de  aula  visitadas  apresentam,  em  sua  maioria,  bom  estado  de  conservação,  sendo
verificado que apenas uma sala tinha lousa em mau estado;
O estado de conservação em geral do restaurante universitário é excelente,  dispondo também de conforto
térmico, iluminação e preço dos pratos adequados;
Os banheiros se encontram em excelente estado, exceto quanto ao banheiro masculino dos funcionários. Há
adaptação a pessoas portadoras de necessidades especiais;
Os pratos oferecidos no restaurante universitário não têm indicação quanto aos seus ingredientes. O público
usuário encontra-se satisfeito, ressalvando, porém, a falta de maior variedade dos pratos;
Inadequação da área das esquadrias externas que proporcionam ventilação efetiva no ambiente de sala de aula;

Dimensionamento da sala de aula e alocação de alunos em desacordo com os padrões estabelecidos;

Dispositivos elétricos em algumas salas em desacordo com as normas;

Plugues e tomadas em desacordo com as normas;

Inexistência de sinal Internet wi-fi em algumas das salas de aula;

Bebedouros e materiais assépticos ou de limpeza ausentes ou em mau estado de conservação;
Acessibilidade inadequada nas rampas, elevadores e plataformas de acesso;

Acessibilidade inadequada no que tange à largura e inclinação das rampas;

Acessibilidade inadequada concernente ao vão livre e altura das portas das salas e elevadores;

Acessibilidade inadequada nos banheiros.

 Fonte: Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015-Relatório.

Oportuno destacar que é preciso relativizar o termo “acessibilidade inadequada”

utilizado pelo ministro relator, em razão do generalismo ocasionado pelo uso do termo. Por

esse motivo, parece razoável discriminar, brevemente, estado real de adequação das salas e

prédios em cada item analisado.

No que tange às análises das identidades visuais das salas de aula, a equipe de

auditoria  constatou  que  apenas  2  das  14  salas  analisadas  obedecem fielmente  às  normas

estampadas na NBR 9050/2004, relativas à informações visuais gerais (número e função, por

exemplo),  bem como aos caracteres,  pictogramas e plano de fundo adequados e quanto à

sinalização em Braille.

Relativamente à acessibilidade em rampas, elevadores e plataformas de acesso,

vislumbra-se que os auditores identificaram impropriedades em 2 dos 6 prédios analisados.

Na análise da largura e inclinação das rampas, a equipe contatou que apenas 1 rampa do

Departamento  de  Química  Orgânica/Inorgânica,  Analítica  e  Físico-Química  obedece  aos

normativos aplicáveis, de forma que há impropriedades em todos os prédios da amostra.
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No quesito concernente ao vão livre e altura das portas das salas e elevadores, os

representantes do TCU observaram que em todas de salas de aula vistoriadas a altura das

portas atendeu ao padrão definido na NBR 9050/2004. No que diz respeito ao vão livre das

quatorze salas vistoriadas, apenas duas não atenderam ao padrão estabelecido pela referida

norma.  Quanto  aos  elevadores,  em somente  dois  prédios  vistoriados  foi  constatada  a  sua

existência e, neles, observou-se que a altura da porta não atende a medida mínima de 2,10m,

estabelecida pelo item 6.9.2.1 da NBR 9050/2004.

Por  fim,  relativamente  à  acessibilidade  dos  banheiros,  a  equipe  de  auditoria

verificou a existência de banheiros com pelo menos um sanitário adaptado para pessoas com

deficiência em todos os prédios vistoriados, à exceção do Bloco 940 do Departamento de

Química  Orgânica/Inorgânica,  Analítica  e  Físico-Química.  Nos  banheiros  adaptados  de  3

blocos, entretanto, foi identificada a necessidade de adequações específicas.

Dessa forma, a equipe técnica de auditoria realizou in loco uma minuciosa análise

de  cada  unidade  da  amostra  escolhida,  de  forma  a  analisar  as  condições  gerais  de

acessibilidade da UFC. Todas as constatações realizadas pela equipe foram levadas em conta

pelo ministro relator Bruno Dantas que, após ter conhecimento das peças apresentadas, votou

no sentido de que o Plenário da Corte de Contas acolhesse o acórdão submetido à apreciação

do  órgão.  Nessa  esteira,  as  recomendações  constantes  do  acórdão  estudado  decorreram

diretamente das obervações até aqui apresentadas.

Portanto, passa-se, nesta etapa, o exato teor do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário e

suas recomendações.

5.1.3 Identificação dos itens e recomendações relevantes ao estudo

O Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, sem o relatório e o voto, consta do campo de

anexo da presente  pesquisa.  Conforme já  esclarecido,  a  documentação na íntegra não foi

acostada ao estudo em razão de sua extensão.

Feito  tal  esclarecimento,  oportuno  pontuar,  de  início,  que  o  acórdão  que

consubstancia o objeto do presente estudo é feito, quase que integralmente, de recomendações

encaminhadas à UFC.

Em linhas gerais, o TCU, no exercício da fiscalização de atos e contratos, poderá

exarar  determinações,  com fulcro no art.  250,  II,  do Regimento Interno da Corte,  para a

adoção de providências corretivas por parte do responsável ou de quem lhe haja sucedido,

quando verificadas tão somente falhas de natureza formal ou outras impropriedades que não
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ensejem  a  aplicação  de  multa  aos  responsáveis,  sem  prejuízo  do  monitoramento  do

cumprimento das determinações. (TCU, 2015)

Já  as  recomendações  de  providências  se  farão  apropriadas  quando  a  Corte

verificar oportunidades de melhoria de desempenho na unidade auditada. Nesse caso, os autos

serão  encaminhados  à  unidade  técnica  competente,  para  fins  de  monitoramento  do

cumprimento das determinações. (TCU, 2015)

Registre-se que o gestor responsável pela autarquia quando da edição do acórdão

estudado  era  o  então  reitor  Jesualdo  Pereira  Farias.  A  necessidade  de  adequação  das

instalações  no  sentido  de  promover  acessibilidade  no  âmbito  da  autarquia,  entretanto,

perpassa todas gestões subsequentes.

Voltando ao teor do Acórdão, verifica-se que há, no documento, 1 determinação à

autarquia e 35 recomendações. Das 35 recomendações do documento,  05 trazem questões

específicas de acessibilidade, decorrentes das constatações comentadas no subtópico anterior.

Há, ainda, 1 item que se destina a cientificar a autarquia auditada acerca da necessidade de

obediência a alguns parâmetros legais. Passa-se a pormenorizar cada um desses itens, por

ordem de apresentação no acórdão.

A  primeira  recomendação  destinada  à  UFC  diz  respeito  à  necessidade  de

adequação da sinalização visual e tátil, nos termos preceituados pela NBR 9050, de algumas

das salas de aula pertencentes à amostra auditada. Nos exatos termos do documento:

9.1.recomendar à Universidade Federal do Ceará que:
9.1.1.implemente a sinalização visual e tátil das seguintes salas de aula, conforme
preceitua a NBR 9050:  
a) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação – Faced;
b) salas 01 e 03 do Bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e
de Materiais;
c) salas 02 e 04 do Bloco Didático II da Faculdade de Economia,
Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC);
d) sala 01 do Bloco 122 e sala 11 do Bloco 123 da Faculdade de Educação – Faced;
e) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação – Faced;
f)  sala  01 e  Laboratório de Informática  do Bloco  902 da Direção  do Centro de
Ciências;
g) salas 02 e 03 do Bloco 940 do Departamento de Química Orgânica/Inorgânica,
Analítica e Físico-química.
h) sala 01 do Bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;
 (Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015)

A  primeira  recomendação  constante  do  documento,  portanto,  decorreu  da

constatação realizada pela equipe técnica de auditoria que, após a visita in loco, concluiu que

apenas  2  das  14  salas  analisadas  obedeciam  fielmente  às  normas  estampadas  na  NBR

9050/2004, relativamente aos quesitos concernentes à sinalização visual e tátil.
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Depois  desta  recomendação,  o  relatório  é  permeado  de  outras  relativas  às

condições  de manutenção das  salas  de aula,  ao implemento de melhorias no cardápio do

restaurante universitário, ao estado de dispositivos elétricos dos prédios da amostra, dentre

outros  itens.  Apenas  na  décima  recomendação,  volta-se  a  discutir  matéria  diretamente

relacionada à acessibilidade.

O item 9.1.10 do acórdão traz recomendação referente às verificações do estado

das rampas, elevadores e das plataformas de acesso da autarquia. Nessa esteira, diante das

inadequações vislumbradas pela equipe técnica, recomendou-se:

9.1.10. adeque-se  aos  padrões  de  acessibilidade  definidos  na
NBR 9050/2004, a fim de propiciar condições efetivas de acesso às instalações da
Universidade  a  todos  os  cidadãos  indiscriminadamente,  e,  dessa  forma,  dar
cumprimento  ao  Decreto  6.949/2009  e  ao  princípio  da  isonomia,  equidade  e
igualdade,  destacando-se  que  em  amostra  de  prédios  inspecionados  foram
constatadas as seguintes deficiências:
a.1) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências: localização da rampa de acesso na
lateral do edifício e longe da entrada;
a.2)  bloco  940  do  Departamento  de  Química  Orgânica/Inorgânica,  Analítica  e
Físico-química;  Bloco  Didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,
Atuária e Contabilidade (FEAAC) e o bloco 902 da Direção do Centro de Ciências:
não existe rampa, elevador ou plataforma;
b) instale dispositivos (elevadores ou plataformas) de acesso nos prédios com mais
de um pavimento, de forma a garantir o acesso equânime aos prédios e pavimentos
da Instituição por pessoas portadoras de necessidades especiais de locomoção;
c)  destine,  anualmente,  dotação  orçamentária  para  as  adaptações,  eliminações  e
supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos seus edifícios, conforme art. 23
da Lei 10.098/2000;

(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015)

O  item  transcrito  evidencia  que  o  TCU  indicou  a  realização  de  adequações

específicas em algumas rampas, bem como a instalação de alguns dispositivos (elevadores ou

plataformas) nos prédios com mais de um pavimento, de forma a garantir um mínimo acesso

às  pessoas  com  deficiência.  Ocorre  que  a  Corte  de  Contas  também  realizou,  nesta

recomendação,  uma  indicação  mais  geral,  concernente  à  destinação  anual  de  dotação

orçamentária  para  a  realização  das  adaptações  que  se  fizerem  necessárias  em  prol  da

supressão  de  barreiras  arquitetônicas.  Disso,  infere-se  que  as  recomendações  do  Tribunal

podem extrapolar situações específicas, buscando conferir a escorreita aplicação de recursos

públicos.

A décima primeira recomendação continua a sugerir adequações em rampas de

acesso aos prédios analisados. Dessa vez, no que tange à largura e inclinação. Isso porque,

consoante visto no subtópico anterior, nesse quesito, havia impropriedades em quase todos os

prédios da amostra.

Por esse motivo, a Corte de Contas recomendou:
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9.1.11. proceda à adaptação das rampas de acesso dos prédios a
seguir relacionados, de modo que a largura e a inclinação dessas rampas adeque-se
aos padrões definidos pela NBR 9050/2004:
a) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;
b)  bloco  didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC);
c) bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais;
d) blocos 122 e 123 da Faculdade de Educação (Faced);
e) departamento de química orgânica/inorgânica, analítica e físico-química;
f)  bloco  didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC);
(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015)

Nesse item, repisa-se, a autarquia apresentou desempenho bem distante do ideal.

A equipe  técnica  do  TCU  constatou  que  apenas  1  rampa  do  Departamento  de  Química

Orgânica/Inorgânica,  Analítica  e  Físico-Química  apresentou  os  padrões  discriminados  na

NBR 9050/2004, fazendo-se necessária, portanto, a recomendação colacionada.

Adiante, observa-se que a recomendação seguinte também trabalha com o tema da

acessibilidade. O item 9.1.12 do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, entretanto, aborda a matéria

de forma ampla,  recomendando que a  autarquia,  em projetos futuros e nos que estão em

andamento atenda às exigências da NBR 9050/2004. Ad litteram:

9.1.12.  considere,  em  seus  projetos  futuros  e  naqueles  em
andamento, os padrões de acessibilidade definidos nas NBR 9050/2004, além de
outros  normativos  aplicáveis  à  matéria,  sem  prejuízo  de  outras  ações  não
normatizadas  que  visem a  atender  o  princípio  da  isonomia,  no  que  se  refere  à
acessibilidade;(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015)

Oportuno registrar que a proposta de encaminhamento que ensejou a elaboração

da recomendação acima transcrita está relacionada à análise realizada pela equipe técnica do

TCU ao quesito “vão livre e altura das portas das salas e elevadores”. A autarquia mostrou

bons resultados nesse item, o que, talvez, tenha motivado a Corte de Contas a não elaborar

recomendações de adequação específicas nas unidades da amostra. Em vez disso, optou-se

por  trazer  recomendação  em  sentido  mais  amplo,  contemplando  os  projetos  futuros  da

autarquia e a normatização que deve ser aplicada a esses de uma forma geral.

A última recomendação que trata da matéria abordada no presente estudo está

estampada no item 9.1.13. Nesse tópico, a Corte de Contas recomendou adequações a serem

realizadas nos banheiros da universidade auditada. Consoante já abordado, a equipe técnica

verificou que quase todos os prédios da amostra possuíam pelo menos um banheiro adaptado.

Para  a  plena  observância  dos  normativos  de  regência,  entretanto,  algumas  adequações

precisariam ser realizadas. Por essa razão, o TCU recomendou:

9.1.13.  adapte as maçanetas, bacias sanitárias e barras de apoio
dos banheiros aos padrões estabelecidos pela NBR 9050/2004, bem como se utilize
dos critérios da referida norma nos seus projetos futuros e naqueles em andamento
relativos à acessibilidade nos banheiros, destacando-se que em amostra de prédios
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inspecionados foram constatadas as seguintes deficiências nos banheiros adaptados
para pessoas com necessidades especiais:
a)  bloco  729  do  Departamento  de  Engenharia  Metalúrgica  e  de  Materiais:  as
maçanetas das portas não são do tipo alavanca; ausência de barras de apoio na lateral
e no fundo do vaso sanitário, além da altura da bacia sanitária não ter a medida
mínima de 0,43m exigida pela norma;
b)  bloco  didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC): as maçanetas das portas não são do tipo alavanca;
c) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências: a altura da bacia sanitária com o
assento ultrapassa a medida máxima de 0,46m; (Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015)

Foram apresentadas, portanto, as 5 recomendações referentes à temática estudada

constantes do Acórdão 53/TCU/Plenário, materializadas nos itens 9.1.1, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12,

9.1.13.  Ocorre que,  conforme já mencionado, há, no acórdão, outras duas referências que

merecem ser pontuadas.

A  primeira  delas,  presente  no  item  9.2  do  relatório,  também  se  relaciona

diretamente com o tema da acessibilidade. Trata-se da determinação de ciência encaminhada

pela Corte de Contas à UFC acerca da necessidade de a autarquia observar as exigências da

Lei 10.098/2000. Conforme visto no referencial teórica da pesquisa, a lei  estabelece normas

gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida. Nos termos do acórdão:

9.2.dar ciência à Universidade Federal do Ceará sobre:
9.2.1.a  necessidade  de  observar  os  arts.  17  e  20  da  Lei  10.098/2000,  os  quais
dispõem que o Poder Público deve suprimir as barreiras de comunicação, mediante
ajuda técnica, entendida como qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal
ou possibilite o acesso e o uso de meio físico;
9.2.2.as  exigências  da Lei  10.098/2000,  que estabelece normas gerais  e  critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida.(Acórdão 53/TCU/Plenário, 2015).

Os dispositivos citados pelo TCU consagram princípios gerais de acessibilidade e

conferem ao Estado a incumbência de eliminar barreias para garantir pleno acesso às pessoas

com deficiência. O art.17 da Lei 10.098/2000, especificamente mencionado pelo TCU, aduz

que,  para  garantir  o  acesso  à  informação,  à  comunicação,  ao  trabalho,  à  educação,  ao

transporte,  à cultura,  ao esporte  e  ao lazer  das pessoas com deficiência,  o  Poder  Público

promoverá a eliminação de barreiras e estabelecerá mecanismos que tornem mais acessíveis

os sistemas de comunicação e sinalização. O art. 20, por sua vez, estipula que o Poder Público

promoverá, mediante ajudas técnicas, a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de

transporte e de comunicação.

Portanto, por intermédio do item 9.2 do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário, a Corte

de  Contas  relembrou  à  UFC a  necessidade  de  suprimir  todas  e  quaisquer  barreiras  que

cerceiem o acesso das pessoas com deficiência aos espaços e serviços da universidade. Dessa
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forma, parte do orçamento destinado pelo Poder Público para a manutenção da autarquia deve

ser destinado às adequações estruturais que se fizerem necessárias.

A segunda  referência  que  merece  destaque  é  a  encontrada  no  item  9.4  do

documento  estudado.  Nele,  o  TCU  determinou  à  autarquia  que,  no  prazo  de  90  dias,

encaminhasse ao Tribunal um plano de ação especificando as medidas que seriam adotadas

pela universidade no que tange às recomendações tratadas no item 9.1 do documento, com os

respectivos  prazos  e  responsáveis.  A Corte  salientou  que,  caso  a  autarquia  decidisse  não

atender  algumas das  recomendações  encaminhadas,  deveria  apresentar  a  justificativa  para

tanto.

Com tais referências, acredita-se que as informações mais relevantes ao objeto

desse estudo constantes do acórdão analisado foram contempladas neste subtópico. Antes de

encerrá-lo, entretanto, serão expostos alguns esclarecimentos.

As  informações  até  aqui  apresentadas  podem,  de  fato,  gerar  uma  ideia  das

condições de acessibilidade na UFC, na perspectiva do Tribunal de Contas da União, tarefa

que, inclusive, consubstancia, em parte, o objetivo da presente pesquisa. Isto porque a Corte

elegeu sua amostra a partir de critérios bem definidos, o que possibilitou contato com distintos

perfis de prédios e salas da universidade.

Ocorre que não se pode fazer generalizações acerca dos achados de auditoria. Os

resultados alcançados pela equipe técnica, embora confiram uma ideia substancial acerca da

questão  estudada  na  autarquia,  não  podem ser  estendidos,  de  forma absoluta,  a  todos  os

prédios da universidade. No relatório do acórdão, inclusive, é feita esta ressalva. Os técnicos

do TCU alertam para o fato de que as amostras utilizadas foram escolhidas de forma não

probabilística, tendo por base a experiência da equipe e os objetivos específicos do trabalho,

envolvendo certa medida de subjetividade. Dessa forma, não seria possível a generalização

dos resultados encontrados, pela impossibilidade de se realizar inferência estatística acerca

dos mesmos. As conclusões do relatório,  portanto,  aplicam-se de forma direta apenas aos

elementos examinados.

Feitas tais ressalvas, pode-se inferir que os dados até aqui analisados permitem

concluir que, para o TCU, a autarquia ainda precisa passar por várias adequações para estar

adequada aos parâmetros impostos  pela normatização vigente.  As recomendações gerais  e

específicas exaradas pela Corte de Contas corroboram essa necessidade de ajustes.

Importante recordar, ainda, que os padrões de qualidade examinados na auditoria

não estão diretamente relacionados à qualidade do ensino ofertado pela universidade, mas

certamente  a  impactam  de  forma  indireta.  Conforme  debatido  no  campo  destinado  ao
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referencial teórico da presente pesquisa, a UFC deve buscar garantir a acessibilidade em suas

instalações,  tornando possível a  permanência do público com deficiência e favorecendo o

ingresso de outros estudantes, fortalecendo-se, assim, em sua condição de Universidade.

A par  de  todo  o  exposto,  o  estudo  passa  a  focar  a  tramitação  do  Acórdão

53/2015/TCU/Plenário na Universidade Federal do Ceará e as respostas encaminhadas pela

autarquia às recomendações propostas pelo TCU.

5.2 Feedback da autarquia ao Acórdão

Nessa  etapa  da  pesquisa,  passa-se  à  análise  das  respostas  encaminhadas  pela

Universidade Federal do Ceará face aos termos do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário. Aqui, é

investigada a tramitação inicial do documento na autarquia, as adequações realizadas e, por

fim, é apresentada uma breve análise quanto ao perfil de atendimento da UFC às sugestões da

Corte de Contas.

5.2.1 Tramitação inicial do documento

Depois de delimitado o objeto de estudo deste capítulo e realizada uma análise

minuciosa do acórdão pesquisado, levantou-se os dados relativos às respostas da UFC. Uma

vez mais, os servidores lotados na Coordenação Geral de Auditoria (CGAUD) auxiliaram,

com muita presteza e atenção, na identificação da documentação a ser analisada.

O SADIN (Sistema de Auditoria Interna) foi utilizado novamente e, a partir das

informações consignadas pelos servidores da autarquia em sua base de dados, foi possível

identificar os volumes que guardavam os documentos referentes à tramitação do Acórdão. As

pastas estavam sob guarda da própria CGAUD. Toda a documentação foi digitalizada para

análise posterior. A quantidade de documentos a serem digitalizados demandou a realização

desta atividade em dias distintos, de forma a não comprometer o exercício das tarefas do setor

de auditoria.

A  consulta  realizada  ao  SADIN  revelou,  inicialmente,  uma  sucessão  de

requisições emanadas pelo TCU, com solicitações à autarquia de documentações necessárias à

realização da auditoria operacional de que trata o presente estudo. Antes da edição do Acórdão

53/2015/TCU/Plenário, por exemplo, foram catalogados 57 documentos preparatórios (ofícios

e  memorandos,  em sua  franca  maioria)  que  representam a  comunicação da  Corte  com a

autarquia  auditada  em  busca  de  informações  que  tornassem  possível  a  realização  da
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empreitada. Os documentos foram produzidos no interregno temporal que vai de agosto a

outubro de 2014. O acórdão propriamente dito é de janeiro de 2015.

Importante relembrar também que o acórdão analisava muitas questões alheias à

temática da acessibilidade, de forma que muito da documentação digitalizada e analisada não

guardavam relação com o assunto pesquisado.

Depois  de  o  documento  do  TCU  dar  entrada  na  autarquia,  fato  que  ocorreu,

segundo o  sistema de  controle  de  processos  da  CGAUD, no dia  21  de  janeiro  de  2015,

vislumbra-se uma série de encaminhamentos que partiram do setor de auditoria da UFC. Isto

porque, conforme esclarecido em capítulo anterior, as demandas de auditoria são recebidas

por  esse setor,  que possui  a  competência funcional  de encaminhá-las  aos  setores  internos

responsáveis  pela  prestação  de  informações  requestadas  ou  por  adotar  providências

determinadas pelo TCU. Realizada a distribuição das demandas, a CGAUD acompanha seu

cumprimento, de forma que, depois de atendida, a resposta é enviada à Corte de Contas pela

própria  CGAUD, com os esclarecimentos e documentos apresentados pelos mais  diversos

setores da UFC.

Como o acórdão estudado possuía 35 recomendações, que alcançavam os mais

diversos  assuntos,  o  que  se  constata  após  seu  registro  de  entrada  no  SADIN são  muitos

documentos de encaminhamento aos mais diversos setores da autarquia.

Nessa esteira, a título de ilustração, constam da documentação levantada, o Ofício

Interno nº 38/2015/AUGER/UFC, encaminhado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; o Ofício

Interno nº  39/2015/AUGER/UFC, encaminhado à  então  Pró-Reitoria  de  Administração;  o

Ofício  Interno  nº  40/2015/AUGER/UFC,  encaminhado  à  Secretaria  de  Tecnologia  da

Informação; o Ofício Interno nº 41/2015/AUGER/UFC, encaminhado à Ouvidoria, o Ofício

Interno nº 43/2015/AUGER/UFC, destinado à Pró-Reitoria de Assuntos estudantis, o Ofício

Interno  nº  44/2015/AUGER/UFC,  destinado  à  Superintendência  de  Infraesttrutura-  UFC

INFRA, dentre outros.

Vale  recordar  que  as  recomendações  objeto  do  presente  estudo  estão

materializadas  nos  itens  9.1.1,  9.1.10,  9.1.11,  9.1.12,  9.1.13  do  Acórdão

53/2015/TCU/Plenário.  Consoante  visto  no  tópico  anterior,  neles  existem  orientações

específicas referentes à temática da acessibilidade.

As outras referências que possuem ligação com esta pesquisa estão presentes nos

itens 9.2 e 9.4. Como o primeiro consubstancia determinação de ciência acerca da necessidade

de a autarquia observar as exigências da Lei 10.098/2000, não trazendo orientações de ajustes

específicas,  não  precisaria  ser  destinado  a  um  setor  específico.  Em  verdade,  como  o
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mandamento exarado no item é apenas  de “ciência”,  no momento  em que o acórdão foi

recebido na autarquia, e dele teve conhecimento os representantes da gestão, seu cumprimento

havia sido exaurido.

A ciência da Corte de Contas, naturalmente, não faz desaparecer os problemas

existentes na autarquia.  Em verdade,  não há sequer garantias de que os normativos serão

doravante observados. Acredita-se, entretanto, que a abordagem do TCU quanto a matéria

também  revela  certa  condescendência  da  instituição.  A  Corte  mais  recomendou  que

determinou. O Tribunal cientificou à autarquia acerca da necessidade de atender às normas

que a UFC já deveria observar. Tal cautela institucional talvez seja o reconhecimento de que a

jornada que levará a universidade à plena acessibilidade é sabidamente extensa. O processo de

inclusão também é complexo e precisa ser contínuo.

Voltando ao relatório, vislumbra-se, no item 9.4, a única determinação da Corte.

Nele, era requerido  um plano de ação especificando as medidas que seriam adotadas pela

universidade no que tange às recomendações tratadas no item 9.1 do documento. A solicitação

deste item foi repassada aos setores responsáveis pelo atendimento das recomendações, na

medida em que o setor de auditoria da UFC alertava para essa necessidade já nos primeiros

ofícios de encaminhamento.

Tornando  às  recomendações  dos  itens  9.1.1,  9.1.10,  9.1.11,  9.1.12,  9.1.13,

verificou-se  que  todas  elas  foram  encaminhadas,  no  dia  27  de  janeiro  de  2015,  à

Superintendência de Infraestrutura – UFC INFRA.

O  documento  de  encaminhamento,  Ofício  Interno  nº  44/2015/AUGER/UFC,

possui o seguinte teor:
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Figura 5 – Ofício nº 44/2015/AUGER/UFC

Fonte: SADIN/CGAUD

Conforme depreende-se da figura colacionada, a maior parte das recomendações

do Acórdão foram encaminhadas à Superintendência de Infraestrutura da UFC. Além das 5

recomendações  que  tratavam de  melhorias  na  questão  da  acessibilidade,  outras  18  foram

repassadas ao setor,  totalizando 23 itens de auditoria. Foi conferido ao setor um prazo de

atendimento de aproximadamente 27 dias.

O fato  de todos os  itens  trabalhados nesse estudo terem sido encaminhados à

Superintendência de Infraestrutura da UFC revela a importância deste setor no processo de

promoção da acessibilidade estrutural na autarquia.

O ofício foi acompanhado de anexo, contendo quadro a ser preenchido pelo setor,

com a indicação das medidas a serem adotadas em cada item, bem o prazo para as atividades

e os responsáveis pela matéria.

A título de ilustração, apresenta-se uma parte do referido anexo:
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Figura 6 – Anexo Item TCU 9.1.1

     Fonte: SADIN/CGAUD

No anexo do Ofício nº 44/2015/AUGER/UFC, havia um quadro para cada item de

competência do setor ao qual era destinado.

Esclarecidos os encaminhamentos iniciais relativos ao acórdão estudado, pode-se

passar à análise das respostas encaminhadas pela Superintendência de Infraestrutura da UFC

em atenção aos itens de sua competência.

Essa será a matéria abordada no tópico a seguir.

5.2.2 Encaminhamentos da UFC INFRA relativos à acessibilidade

Diante  do  encaminhamento  realizado  pelo  setor  de  auditoria  da  UFC,  a

Superintendência  de  Infraestrutura  da  UFC  manifestou-se,  por  meio  do  Ofício  nº

62/2015//UFC INFRA, datado de 23 de fevereiro, último dia do prazo conferido pelo setor de

auditoria da UFC para prestações de esclarecimentos.

No documento,  o  referido  setor  apresentou  manifestação  relativa  a  15  das  23

recomendações que lhe foram repassadas. Em um mesmo documento o setor manifestou-se,

inicialmente,  quanto  às  recomendações  9.1.1  a  9.1.7  e  9.1.9;  em  seguida,  apresentou
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esclarecimentos  relativamente  aos  itens  9.1.10  a  9.1.13  e,  por  fim,  manifestou-se,

sucessivamente, quanto aos itens 9.1.19, 9.1.26 e 9.1.28.

Todos os itens que consubstanciam objeto do presente estudo,  portanto,  foram

contemplados nessa primeira manifestação. Em análise ao primeiro bloco de esclarecimentos

prestados pela  UFC-INFRA, percebe-se que o responsável  por  prestar  os  esclarecimentos

preferiu apresentá-los de uma forma mais ampla, de forma a contextualizar a realização dos

processos de manutenção das unidades acadêmicas e administrativas da UFC e de apontar

algumas dificuldades passadas pelo setor.

Apresenta-se, nesse sentido, o início da manifestação do setor:

Pontos TCU- 9.1.1 a 9.1.7 e 9.1.9

A  Universidade  Federal  do  Ceará  adotou  em  julho  de  20017  o  sistema
organizacional  de  prefeituras  setoriais,  visando  sistematizar  o  processo  de
manutenção em suas Unidades Acadêmicas e Administrativas. Desse modo, foram
criadas  a  Prefeitura  do  Campus do  Pici,  a  Prefeitura  do  Campus  do Benfica,  a
Prefeitura do  Campus do Porangabuçu e a Prefeitura Especial, todas na capital do
Estado. Já os Campi da UFC no Interior  terão instaladas  prefeituras conforme a
finalização das obras de construção. (v. Anexo I) (Ofício nº 62/2015/UFC INFRA).

Após  esclarecer  a  descentralização  mantida  na  autarquia  de  forma  melhor

sistematizar os processos de manutenção na UFC, a Superintendência de Infraestrutura expôs

que,  em 01  de  setembro  de  2008,  a  UFC firmou  contrato  com a  empresa  2MM Eletro

Telecomunicações,  Comércio e Representações Ltda.,  tendo como objetivo a prestação de

serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos  Campi  da UFC na Capital.  No

cenário  da  contratação,  os  serviços  prestados  pela  empresa  atendiam  às  exigências  da

autarquia.  Contudo, considerando o aumento nas áreas construídas da UFC no período de

vigência do Contrato, o quadro de pessoal disponível não era suficiente para atender a todos

as requisições de manutenção nos Campi. Em 2014, foi encerrado o contrato com a referida

empresa, em razão de problemas com o fornecimento de material.

O responsável pela UFC INFRA segue narrando que, no mesmo ano, a empresa

CBL Arquitetura e Engenharia saiu vencedora de processo licitatório destinado à contratação

de  empresa  especializada  para  a  continuação da  prestação dos  serviços  de  manutenção e

capatazia.  A partir  daí,  a  referida  empresa  passou  a  atender  as  ordens  de  serviços  de

manutenção predial, retomando as que estavam em atraso.

A UFC INFRA esclarece, também, que:

As Oficinas  de  Manutenção  de  Equipamentos  são  atendidas  através  de  Atas  de
Registro  de  Preços  e  executam  serviços  de  manutenção  e  instalação  de
equipamentos de refrigeração, equipamentos laboratoriais, instalação de suportes e
redes de projetores,  etc.  Outros serviços contratados para subsidiar o trabalho do
Setor de Manutenção são o de Sinalização (placas de comunicação visual e tátil,
placas indicativas e  de sinalização em alumínio, totens,  etc) e o de execução de
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grades e esquadrias em ferro e alumínio para propiciar maior segurança ao edifícios
e seus usuários.(Ofício nº 62/2015/UFC INFRA).

Os esclarecimentos  prestados pelos  representantes  da  UFC INFRA,  analisados

junto ao trecho colacionado sugerem que o setor, que anteriormente não estava apto a atender

todas as demandas de manutenção dos  campi  da UFC em razão do rápido crescimento da

autarquia, passou por melhorias, estando pronto para promover as adequações na sinalização

visual e tátil, recomendadas pela autarquia no item 9.1.1 do acórdão. A despeito da sugestão,

entretanto,  a  documentação  analisada  para  a  construção  desta  pesquisa  não  demonstrou,

factualmente, o implemento das adequações recomendadas pela Corte de Contas.

Relativamente  aos  itens  9.1.10  a  9.1.13,  o  setor  realizou  manifestação  única

contemplando todas as recomendações neles consubstanciadas. Não custa ressaltar que tais

itens diziam respeito, respectivamente, ao estado das rampas, elevadores e das plataformas de

acesso da autarquia,  à largura e  inclinação das rampas,  à necessidade de observância das

regras estampadas na NBR 9024/2004 em projetos futuros e nos que estão em andamento na

autarquia e, por fim, às adequações a serem realizadas nos banheiros.

A manifestação da UFC INFRA aos citados itens também apresenta um caráter

geral,  contextualizando  o  posicionamento  da  autarquia  face  à  necessidade  de  atender  à

legislação vigente em matéria de acessibilidade. O responsável pelo setor começa expondo:

* Pontos TCU - 9.1.10 a 9.1.13
Além  da  expansão  na  área  física,  a  UFC  vem  aplicando  recursos  humanos  e
financeiros para a implantação de mecanismos capazes de estender a acessibilidade
em todos os blocos dos  Campi. Os novos projetos arquitetônicos prevêem amplas
condições de acessibilidade e reformas serão executadas nos prédios antigos para
torná-los mais inclusivos. A partir de 2007, seguindo a política de inclusão da UFC,
foram identificados impedimentos à acessibilidade, sendo que, para atendimento das
necessidades  imediatas,  foram  implantadas  rampas  de  acesso,
plataformas/elevadores  e  banheiros  acessíveis,  conforme  exemplifica  a  tabela
constante no Anexo II. (Ofício nº 62/2015/UFC INFRA).

A partir do trecho, verifica-se que desde 2007 a autarquia vem adotando medidas

no sentido de adequar suas instalações aos padrões de acessibilidade. É destacado, ainda, o

fato de que os novos projetos arquitetônicos já possuem condições de acesso, enquanto os

prédios antigos passariam por reformas para se tornarem mais inclusivos.

Considera-se positiva a ideia de que a universidade, mesmo antes da realização

da  auditoria  de  que  trata  a  presente  pesquisa,  já  fortalecia  sua  política  de  inclusão,

vislumbrando a necessidade de adequações em sua infraestrutura e executando-as, conforme

estampado no documento.

Adiante, a UFC INFRA destaca o papel da Secretaria de Acessibilidade da UFC

na integração de pessoas cegas, surdas, cadeirantes e com outras limitações de mobilidade no
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dia  a  dia  da  instituição,  por  intermédio  de  várias  ações  que  desempenha,  tais  como,  a

expansão gradativa das ações de acessibilidade a todos os  campi da UFC, inclusive os do

interior do Estado; a atualização do cadastro/censo de pessoas com deficiência da comunidade

universitária; a aquisição de equipamentos de tecnologias assistivas para os laboratórios de

informática,  prioritariamente nas  unidades onde se encontrem alunos e/ou servidores  com

deficiência  física,  sensorial  e/ou  mobilidade  reduzida;  a  realização de  visitas  técnicas  em

obras para vistoria dos itens de acessibilidade arquitetônica, conforme a legislação vigente,

dentre outras atividades.

O representante do setor segue destacando a execução de vários projetos em prol

da acessibilidade na universidade:

Em 2013, a Superintendência de Infraestrutura da UFC realizou levantamento das
condições de acessibilidade em todos os blocos dos Campi da Capital do Estado,
objetivando  a  eliminação  de  barreiras  físicas  internas  e  externas,  de  forma  a
promover  ampla  acessibilidade  e  o  atendimento  à  legislação  vigente.  Após  a
conclusão do referido levantamento, foram executados os projetos de acessibilidade
para os Campi do Pici, Benfica e Porangabuçu.
Ainda em 2013, foi licitada a obra para execução dos serviços necessários para o
atendimento da legislação de acessibilidade no Campus do Pici, sendo que a referida
obra já se encontra em andamento.
Em  2014,  foram  concluídos  os  projetos  executivos  e  licitadas  as  obras  de
acessibilidade para os Campi do Benfica e Porangabuçu.
Até o final do ano de 2016 estarão sendo concluídas as obras de acessibilidade dos
blocos antigos da UFC.
Esclarecemos que os projetos dos novos blocos nos Campi da UFC já atendem a
legislação  de  acessibilidade,  no  tocante  às  rampas,  plataformas,  banheiros
acessíveis, etc. (Ofício nº 62/2015/UFC INFRA)

Os esclarecimentos prestados pela UFC INFRA reforçam a ideia de que, antes da

realização  da  auditoria,  já  havia  sido  realizado  levantamento  acerca  das  condições  de

acessibilidade na autarquia. Depreende-se da leitura do trecho colacionado que o processo de

execução das adequações estruturais  já  estavam em estágio avançado, havendo, inclusive,

previsão de finalização das obras nos prédios antigos no final do ano de 2016. Além disso,

ratifica-se o fato de que os novos projetos já atendem à legislação de acessibilidade.

As informações até aqui apresentadas pela Superintendência de Infraestrutura da

UFC  revelam  que,  embora  persistisse  a  necessidade  de  adaptação  dos  prédios  e  salas

indicados  pelo  TCU, já  que  não houve a  refutação dos  achados  de  sua  equipe  técnica  e

tampouco  menção  à  realização  das  reformas  propriamente  ditas,  havia  na  universidade

recursos  humanos  e  financeiros  empregados  no  sentido  de  torná-la  mais  acessível.  Nesse

sentido,  os  benefícios  decorrentes  das  ações  empreendidas  alcançariam  não  apenas  as

unidades constantes da amostra auditada, mas toda a UFC.
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Diante das respostas apresentadas pela UFC INFRA, a Coordenação de Geral de

Auditoria da UFC elaborou o Ofício Interno nº 125/2015/AUGER/UFC, por intermédio do

qual o setor de auditoria reiterou as 08 recomendações que estavam contempladas pelo Ofício

Interno  nº  44/2015/AUGER/UFC e  não  foram mencionadas  pelo  Ofício  nº  62/2015/UFC

INFRA. Como tais recomendações não pertencem ao objeto deste estudo, não há motivos para

tratar dessas tramitações.

No  que  tange  às  recomendações  já  enfrentadas  pelo  Ofício  nº  62/2015//UFC

INFRA,  verifica-se  que  o  setor  de  auditoria  da  UFC,  ao  tomar  ciência  do  documento,

demanda  novamente  Superintendência  de  Infraestrutura,  através  do  Ofício  Interno  nº

124/2015/AUGER/UFC, de 01 de abril de 2015, nos termos abaixo transcritos:

Senhor Superintendente,
Considerando  as  respostas  encaminhadas  por  meio  do  Ofício  nº  062/2015/UFC
INFRA,  foi  identificada  a  necessidade  de  complementação  de  algumas  das
informações prestadas. Dessa forma, solicitamos o que segue:
1) Relatar quais são as Atas de Registro de Preço vigentes para o atendimento
das Oficinas de Manutenção de Equipamentos;
2) Encaminhar cópia dos contratos de sinalização visual e tátil e de grades e
esquadrias em ferro e alumínio;
3) Apresentar  informações  complementares  quanto  ao  acatamento  da
recomendação 9.1.4 (em anexo) ou justificar o não acatamento;
4) Apresentar  informações  complementares  quanto  ao  acatamento  da
recomendação 9.1.9 (em anexo) ou justificar o não acatamento;
5) Apresentar  informações  complementares  quanto  ao  acatamento  da
recomendação 9.1.11-(em anexo) ou justificar o não acatamento;
6) De  acordo  com  o  ofício  nº  062/2015/UFC
INFRA,  “[...]  os  projetos  dos  novos  blocos  nos  Campi  da  UFC  já  atendem  a
legislação  de  acessibilidade,  no  tocante  as  rampas,  plataformas,  banheiros
acessíveis, etc”. Entretanto, considerando as recomendações 9.1.13 (em anexo), O
bloco 729 (que é novo) fez parte da amostra inspecionada pelo TCU e apresentou
constatação  de  deficiências.  Destarte,  apresentar  informações  complementares
quanto  ao  acatamento  da  recomendação  9.1.13  ou  justificar  o  não  acatamento.
(Ofício Interno nº 124/2015/AUGER/UFC)

Constata-se, portanto, que a CGAUD buscou informações mais específicas quanto

aos itens já respondidos, aparentemente no sentido de atenuar o generalismo das respostas até

então  encaminhadas.  Além  disso,  setor  confrontou  a  informação  prestada  pela

superintendência de que os novos projetos já atendem aos padrões de acessibilidade, diante de

constatação de inadequações no bloco 729, um prédio novo.

Em maio de 2015, Ofício Interno nº 124/2015/AUGER/UFC é reiterado pelo setor

de auditoria, por meio do Ofício Interno n° 198/2015/AUGER/UFC. Antes, porém, de receber

as informações adicionais da Superintendência de Infraestrutura da UFC, o setor de auditoria

da  UFC  opta  por  encaminhar  os  esclarecimentos  já  prestados  pela  Superintendência  de

Infraestrutura ao Tribunal de Contas da União. É o que se vislumbra abaixo:
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Figura 7- Ofício n° 37/2015/AUGER/UFC

          Fonte: SADIN/CGAUD

Atente-se  para  o  fato  de  que  os  encaminhamentos  já  prestados  pela

Superintendência de Infraestrutura são enviados como resposta a todos os itens que são objeto

do presente estudo.

Ocorre que, no mesmo dia em que enviou as respostas à Corte de Contas, o setor

de auditoria recebeu, registre-se, às 17h39min, as informações adicionais que requereu à UFC

INFRA. A Superintendência encaminhou à CGAUD, no dia 01 de junho de 2015, o Ofício

012/2015/CLSO/COP/PRPL/UFC, prestando os esclarecimentos requestados pelo setor.

Passa-se, pois, à análise da nova resposta.

Ao elaborar os novos esclarecimentos, o responsável para UFC INFRA o fez de

uma forma mais  específica,  enfrentando item a  item as  solicitações  do  Ofício  Interno nº

124/2015/AUGER/UFC. Importam para este estudo, os itens 2, 5 e 6, já colacionados.

 Relativamente  ao  item  2,  que  solicitava  o  encaminhamento  de  cópias  dos

contratos de sinalização visual e tátil e de grades e esquadrias em ferro e alumínio, o setor

demandado  apenas  esclareceu  que  tais  contratos  não  são  gerenciados  pela  UFC/INFRA,

restando prejudicada a solicitação do item.

Já  em  relação  aos  itens  5  e  6,  que  solicitavam  informações  complementares

quanto aos itens 9.1.11 (que recomendava adaptação das rampas de acesso dos prédios) e

9.1.13 (que recomendava adaptações em banheiros), respectivamente, o setor apresentou a

seguinte resposta:

• Referente ao item 05:
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O atendimento à NBR- 9050/2004, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos, estão sendo efetuados nos Campi do Benfica, Porangabuçu
e Pici, conforme relação seguinte:
-Campus do Benfica: CP N.º 42/2014, Processo 20221/14-39, empresa: Construtora
CHC Ltda.
-Campus  do  Porangabuçu:  CP Nº  30/2014,  Processo  Nº  18805/14-44,  empresa:
Nova Engenharia Ltda. e,
-Campus  do  Pici:  CP Nº  26/2013,  Processo  14445/13-78,  empresa:  Construtora
Porto Ltda.
• Referente ao item 06:
Foram  efetuadas  correções  nas  acessibilidades  dos  banheiros  dos  blocos:  bloco
729/Eng.ª Metalúrgica, Bloco Didático da FEAAC II e no bloco 902/Diretoria do
Centro de Ciências, no que se refere às adaptações de maçanetas, bacias sanitárias e
barras de apoio.
Os  critérios  para  utilização  da  NBR-9050/2004,  Acessibilidade  a  edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos constituem parte integrante dos editais,
projetos  e  execuções  das  obras  no  âmbito  da  UFC.  (Ofício
012/2015/CLSO/COP/PRPL/UFC).

Do  exposto,  verifica-se  que  as  respostas  passaram  a  ser  mais  específicas,

revelando  inclusive  adequações  já  realizadas  em  razão  das  recomendações  do  acórdão

estudado, tal como executado nos banheiros da universidade. Há, inclusive, referências aos

processos administrativos em que tramitam os procedimentos concernentes à realização das

adaptações em cada um dos campi.

Em  consulta  ao  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos

(SIPAC),  foi  possível  identificar  os  processos  referenciados  pela  Superintendência  de

Infraestrautura. Aponta-se os dados gerais dos processos relativos às reformas do Campus do

Benfica, Porangabuçu e Pici, respectivamente:

Figura 8 – Dados Gerais do Processo 1

       Fonte: SIPAC/UFC
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Figura 9 – Dados Gerais do Processo 2

Fonte: SIPAC/UFC

Figura 10 – Dados Gerais do Processo 3

  

Fonte: SIPAC/UFC

As telas apresentadas, de fato, consubstanciam processos relativos às reformas em

prol  da  acessibilidade  nos  campi  da  Universidade.  As  datas  de  cadastro  dos  respectivos

processos no sistema, entretanto, revelam que a abertura de cada um deles ocorreu antes da

realização da auditoria do Acórdão 53/2015/TCU/Plenário.

Se, por um lado, tal constatação pode trazer certa surpresa, talvez pela sugestão

gerada pelo segundo ofício da UFC INFRA de que tais processos teriam sido abertos em razão

de recomendações específicas de auditoria, por outro, ela reforça a primeira manifestação do

setor  (Ofício nº 62/2015/UFC INFRA), na qual já continha a informação de que autarquia já

vinha adotando medidas no sentido de adequar suas instalações aos padrões de acessibilidade

impostos pela NBR 9050/2004.
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Oportuno destacar também que, nessa segunda manifestação, a superintendência

reforça  a  ideia  de  que  os  novos  projetos  da  universidade  já  atendem  aos  quesitos  de

acessibilidade, na medida em que indica que a NBR 9050/2004 já constitui parte integrante

dos editais, projetos e execuções das obras no âmbito da UFC.

Diante  dos  novos  esclarecimentos  prestados  pela  UFC  INFRA,  a  CGAUU

encaminhou nova comunicação ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do Ofício

38/2015/AUGER/UFC,  de  02  de  junho  de  2015,  complementando  as  informações  já

encaminhadas pelo Ofício 37/2015/AUGER/UFC.

A partir  desse  ponto,  o  que  se vislumbra  na  documentação levantada,  no  que

concerne  aos  pontos  de  competência  da  Superintendência  de  Infraestrutura  da  UFC,  são

comunicações com a CGAUD referentes a pontos alheios à temática da acessibilidade.

Sendo assim,  o estudo está apto a apresentar as considerações gerais  sobre os

dados analisados neste capítulo.

5.3 Perfil de adequação da autarquia às exigências delineadas pela Corte de Contas

Parte da análise dos dados referentes ao Acórdão 53/TCU/Plenário já foi realizada

no decorrer deste capítulo, quando da apresentação da documentação levantada. Entretanto,

para  melhor  sistematização  das  ideias  e  melhor  organização  da  pesquisa,  considerou-se

pertinente a construção de tópico para o delineamento do perfil de adequação da UFC às

exigências da Corte de Contas relativas à promoção da acessibilidade. Acredita-se que, com

isso, restará atendido o objetivo de analisar a acessibilidade na universidade na perspectiva do

TCU.

Nesse ponto,  é  importante  tecer,  desde  logo,  um esclarecimento.  A análise  da

perspectiva  da Corte  de  Contas  acerca  da  acessibilidade  na  UFC deve ser  realizada  com

bastante cautela. Isto porque não há, dentre os documentos analisados, um que apresente a

visão Corte de Contas quanto aos esclarecimentos já prestados pela autarquia e às adaptações

já realizadas em virtude do acórdão, tal como aconteceu nos banheiros do Bloco 729/Eng.ª

Metalúrgica,  do  Bloco  Didático  da  FEAAC  II  e  do  Bloco  902/Diretoria  do  Centro  de

Ciências.  Dito  de  outra  forma,  não  há,  nos  dados  levantados,  um  documento  que

consubstancie, após toda a tramitação do acórdão na autarquia, uma análise final do TCU

acerca da acessibilidade na UFC.

Não  se  pode  olvidar,  entretanto,  que  antes  de  tecer  as  recomendações  e

determinações consubstanciadas na parte propositiva do acórdão, o TCU encaminhou equipe
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de técnicos para vistoria  in loco das condições de acessibilidade da autarquia, dentre outros

quesitos. O fruto desse trabalho está estampado no relatório do acórdão, documento que foi

minuciosamente apresentado e discutido neste capítulo.

Dessa  forma,  a  perspectiva  do  TCU acerca  da  acessibilidade  na  autarquia  foi

tecida,  neste  estudo,  a  partir  dos  elementos  que  compõem  o  relatório  do  Acórdão

53/TCU/Plenário e, consequentemente, das recomendações exaradas pela Corte após a visita

de sua equipe técnica. Registre-se que não se vislumbrou, na investigação dos dados, qualquer

refutação aos achados de auditoria.

Feitas tais ponderações, verificou-se, no decorrer deste capítulo, que a autarquia

apresentou,  na  perspectiva  do  TCU,  muitas  oportunidades  de  melhoria  em  matéria  de

acessibilidade. Até mesmo os novos prédios, que em tese já haviam sido construídos com

estrita  observância  aos  normativos  de  regência,  apresentaram inadequações  aos  olhos  da

equipe técnica da Corte. Dentre os itens investigados pelo TCU, percebe-se que a autarquia

apresentou desempenho satisfatório apenas na “medição do vão livre e da altura das portas

das salas e elevadores”, tanto que não foram apresentadas recomendações específicas para

esse quesito. Os outros aspectos analisados pelo Tribunal apresentaram desconformidades que

ensejaram a elaboração das recomendações constantes do acórdão.

Em que pesem as inadequações constatadas pelo TCU, no decorrer do capítulo

evidenciou-se que a autarquia auditada já apresentava, mesmo antes da realização da visita do

TCU,  um  firme  compromisso  com  a  temática  da  acessibilidade.  A  UFC  apresentou

documentação que demonstrou que já havia sido realizado um levantamento das adaptações

necessárias  à  promoção  da  acessibilidade,  principalmente,  em  relação  aos  seus  prédios

antigos. Tal cenário revelou a preocupação com o fortalecimento da política de inclusão na

universidade.

 É fato que não se vislumbrou, nos dados levantados, comprovação da realização

de muitas das recomendações propostas pela Corte. O estudo também não contou com fase de

campo  que  viesse  a  comprová-las  ou  não,  mesmo  porque  tal  verificação  demandaria

competência  técnica  específica  para  proceder  às  minuciosas  aferições  dos  parâmetros

delineados na NBR 9050. O que foi apresentado documentalmente, entretanto, já possibilita a

análise ora edificada. Os dados revelaram a responsabilidade da autarquia em se tornar mais

acessível, mesmo diante da persistência de muitas inadequações.

É prudente, nesse ponto, refletir brevemente sobre os impedimentos enfrentados

pela universidade rumo à plena acessibilidade estrutural. Durante a análise documental deste

capítulo,  houve  menção,  pela  Superintendência  de  Infraestrutura  da  UFC,  a  um  rápido
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crescimento das áreas construídas da UFC, processo que aparentemente acarretou maiores

dificuldades na realização de todas as manutenções prediais devidas. O ainda recente cenário

de expansão da educação superior certamente contribuiu para o crescimento relatado. 

Outra dificuldade evidenciada em análise aos dados é a aparente burocratização na

realização de atividades  dentro do serviço público.  Isto  porque,  em análise  aos processos

administrativos em que tramitam os procedimentos concernentes à realização das adaptações

em cada um dos campi, observou-se que dois deles haviam sido inaugurados em 2014 e um

deles em julho de 2013. Além disso, em outra manifestação, o mesmo setor indicou que desde

2007 foram identificados impedimentos à  acessibilidade,  alguns dos quais já  haviam sido

sanados com implantação de rampas de acesso, plataformas/elevadores e banheiros acessíveis.

Entretanto, a persistência de tantas desconformidades estruturais evidenciada no ano de 2015

sugere que as rotinas administrativas necessárias à plena acessibilidade estrutural da UFC

tramitam em uma velocidade aquém da ideal.

Pode-se somar a estas dificuldades, a grandeza da Universidade Federal do Ceará,

com  seus  inúmeros  prédios  e  suas  diversas  salas,  laboratórios,  bibliotecas,  unidades

administrativas, dentre outros setores. Pode-se conjecturar, ainda, que as dificuldades podem

passar pela insuficiência de verbas destinadas a tal desiderato ou mesmo pela complexidade

das obras a serem realizadas. Tais apontamentos, entretanto, são apenas suposições, visto que

não foram levantados dados que possibilitassem essa análise, a qual poderia, inclusive, ser

objeto de uma outra pesquisa.

Regressando ao objeto deste estudo, infere-se da documentação analisada que, se

por um lado, não houve demonstração de que as recomendações do TCU foram fielmente

contempladas, por outro, os dados sugerem que, ainda que haja morosidade, os resultados do

processo de adequação da autarquia aos padrões de acessibilidade ocorrerão de forma ampla e

irrestrita, não estando limitadas às impropriedades identificadas na amostra selecionada pelo

TCU.

Por todo o exposto, considera-se que a autarquia apresentou um perfil regular de

atendimento  às  orientações  da  Corte  de  Contas  referentes  ao  tema.  Se  por  um lado,  não

demonstrou  ter  realizado  pontualmente  todas  as  recomendações  sugeridas,  por  outro,

apresentou esclarecimentos em relação a todos os itens, comprovando, documentalmente, o

compromisso da autarquia com a acessibilidade. Nesse instante, repisa-se ideia apresentada

nas páginas iniciais desta pesquisa a qual indicava que embora empiricamente se constate que

a universidade não alcançou o status de plenamente acessível, percebe-se uma evolução nessa

direção.
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Finalizando o presente  capítulo,  o  estudo desloca-se à  segunda perspectiva de

análise.  Nela,  são  investigados  os  Relatórios  de  Visitas  in  loco  do MEC e  analisadas  as

entrevistas realizadas junto aos coordenadores de alguns cursos.

Tal  empreitada  revela  um  novo  ponto  de  vista  do  tema  trabalhado.  Após  a

realização  das  entrevistas,  foi  possível  levantar  dados  referentes  ao  aspecto  atitudinal  da

acessibilidade e às microrrelações que são estabelecidas no sentido de promover, no dia a dia,

uma universidade mais acessível.
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS: RELATÓRIOS DE VISITAS

IN LOCO DO MEC E ENTREVISTAS COM COORDENADORES DE CURSOS

Conforme já  mencionado no capítulo anterior,  o presente capítulo se  dedica à

análise dos Relatórios de Visitas in loco do MEC para que, após identificados os cursos que

apresentaram  maior  e  menor  grau  de  responsividade  com  a  temática  estudada,  possa-se

realizar a apresentação das entrevistas realizadas junto aos respectivos coordenadores, com o

intuito de ampliar a perspectiva e análise da temática e investigar aspectos comuns aos cursos

que pertencem a cada um dos grupos.

6.1 Levantamento dos Relatórios de Avaliação de Cursos

Sob guarda da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações

Acadêmicas da UFC (COPAV/PROGRAD), os relatórios analisados foram coletados em dois

momentos distintos. No primeiro deles, ocorrido em março do ano de 2018, levantou-se os

dados referentes às visitas ocorridas desde 2010 até o momento da primeira coleta, quando os

registros indicavam a existência de apenas 01 relatório para o ano de 2018. Num segundo

momento, ocorrido precisamente no dia 06 de dezembro do mesmo ano, levantou-se dados

referentes  ao  demais  cursos  que  foram  alvo  de  avaliação  em  2018,  com  o  objetivo  de

integralizar a pesquisa.

Ressalte-se  que  o  marco  inicial  e  final  para  a  condução  do  estudo  não

configuraram exatamente  um recorte.  Isto  porque  foram coletados  e  analisados  todos  os

relatórios disponíveis na COPAV/PROGRAD nos períodos referenciados. Oportuno registrar

que  a  referida  unidade,  representada  por  seus  servidores  e  sua  coordenadora,  muito

contribuíram para a edificação da pesquisa, na medida em que prontamente disponibilizaram

o material solicitado e esclareceram, com muita presteza, por telefone, pessoalmente ou por

correio eletrônico, as dúvidas que emergiram no decorrer do estudo. Tal postura auxilia a

pesquisa, um dos pilares da instituição estudada, e atesta a qualidade do serviço prestado pela

autarquia,  conjuntura  que  merece  destaque  em um cenário  ainda  enigmático,  mas  pouco

promissor à figura da universidade pública, gratuita e de qualidade. 
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6.1.1 Categorização inicial dos relatórios e critérios de estruturação dos quadros

Conforme esclarecido no tópico anterior,  o presente estudo levará em conta as

visitas  in  loco realizadas  aos  cursos  de  graduação  da  UFC  no  interregno  temporal  de

dezembro de 2010 a outubro de 2018. Após coletados, os dados foram analisados e tabulados

para melhor apresentação e apreensão do conteúdo constante dos relatórios. Importa frisar que

os  quadros  estruturados  foram  construídos  apenas  com  informações  já  existentes  na

documentação coletada.

Considerou-se  relevante  para  a  elaboração  dos  quadros  as  seguintes

especificações: o tipo de avaliação realizada, a identificação do instrumento de avaliação, o

número de avaliadores, o período da visita, o conceito do curso em cada uma das dimensões

avaliadas, as considerações realizadas sobre a dimensão 3 (dimensão física) especificamente

no que tange à acessibilidade, bem como os requisitos legais e normativos relativos à matéria.

Acredita-se  que  os  quesitos  observados  dão suporte  suficiente  à  edificação da

pesquisa.  Não  compõem  os  quadros  estruturados  informações  mais  específicas  quanto  à

dimensão didático-pedagógica e à dimensão do corpo docente e estrutural, por extrapolarem o

objeto do estudo.

Relevante salientar que as informações  pinçadas dos relatórios não possuem o

mesmo peso na aferição da acessibilidade do curso analisado. Embora estejam revestidas de

objetividade, alguns dados foram tabulados para aferir questões mais específicas, enquanto

outros devem passar por uma análise mais criteriosa. Nessa esteira, passa-se a pormenorizar

as informações que compõem os quadros.

Inicialmente,  indica-se  que  todos  os  relatórios  analisados  consubstanciam

avaliações de regulação, mais precisamente, avaliações para reconhecimento ou renovação de

reconhecimento de cursos.  As atividades  de regulação, desempenhadas pelo Ministério  da

Educação,  prestam-se ao credenciamento e  ao recredenciamento de universidades,  centros

universitários e faculdades, bem como à autorização, ao reconhecimento e à renovação do

reconhecimento  de  cursos,  como  foi  esclarecido  em  capítulo  anterior.  Para  uma  melhor

compreensão acerca de qual dessas modalidades tratava o relatório analisado, acrescentou-se

aos quadros a identificação do instrumento de avaliação.

Nessa  esteira,  oportuno  destacar  que  não  há,  dentre  os  relatórios  estudados,

avaliações  para  a  autorização  de  cursos.  Isto  porque  a  pesquisa  é  realizada  em  uma

universidade,  e  tanto  estas  quanto  os  centros  universitários,  instituições  que  gozam  de

autonomia, não precisam requerer autorização para seus cursos, com exceção dos cursos de
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Medicina, Odontologia, Psicologia e Direito, que necessitam de autorização prévia, bem como

cursos que funcionarão em campi situados fora do município-sede da instituição (MEC, sd). A

despeito da existência das exceções mencionadas, não se constatam, neste estudo, avaliações

para autorizações de curso.

Além disso, os relatórios analisados revelam que a avaliação foi realizada por dois

avaliadores,  o  mínimo  necessário  segundo  as  regras  impostas  ao  processo.  Conforme

mencionado, alguns dos itens colacionados, tais como o presente, apenas atestam a lisura do

processo de avaliação, não sendo utilizados para uma análise mais profunda da questão.

A seguir,  o quadro explicita o ano do relatório.  No ano de 2010, há apenas a

avaliação do curso de Ciências Sociais Bacharelado e Licenciatura. Relativamente ao ano de

2011, também só foi analisado 1 relatório, o do curso de Engenharia Metalúrgica.

No ano de 2012, existem mais relatórios  a  serem explorados,  quais sejam, os

relativos  aos  cursos  de  Música,  Ciências  Sociais  Bacharelado  Noturno,  Ciências  Sociais

Licenciatura  Noturno,  Psicologia/Sobral,  Engenharia  da  Computação/Sobral,  Engenharia

Elétrica/Sobral,  Odontologia/Sobral,  Rede  de  Computadores/Quixadá  e  Sistema  de

Informação, totalizando nove relatórios de avaliação in loco.

O  ano  de  2013  conta  com  cinco  relatórios,  pertencentes  aos  cursos  de

Gastronomia, Geologia Bacharelado, Jornalismo, Oceanografia e Licenciatura em Teatro. O

ano de 2014, por seu turno, possui o maior número de relatórios,  considerando o período

pesquisado. Nesse ano, foram avaliados os cursos de Biotecnologia,  Ciências  Ambientais,

Design,  Direito  Diurno,  Engenharia  do  Petróleo,  Engenharia  de  Energias  Renováveis,

Engenharia  de  Software,  Finanças,  Física  EAD,  Fisioterapia,  Matemática  Bacharelado,

Matemática Industrial,  Música/Sobral,  Pedagogia Diurno, Pedagogia EAD, Química EAD,

Sistemas  e  Mídias  Digitais,  Cinema  e  Audiovisual  e  Finanças/Sobral,  constituindo  um

montante de dezenove relatórios.

O ano de 2015 possui  relatórios  para  os  cursos  Engenharia  Ambiental,  Letras

Inglês/EAD,  Licenciatura  Intercultural/Magistério  Indígena  Tremembé  Superior

(MITS)/Sobral,  Direito  Noturno  e  Licenciatura  Intercultural/Pitacajá,  totalizando  cinco

avaliações. Já o ano de 2016 conta com 06 relatórios,  quais sejam, Engenharia de Pesca,

Dança Bacharelado, Biblioteconomia, Educação Física, Estatística e Língua Portuguesa EAD.

No ano de 2017, foram avaliados os cursos de Letras Espanhol, Oceanografia,

Música/Sobral,  Administração Pública  EAD,  Educação Física  Licenciatura  Diurno,  Letras

Libras, Medicina/Sobral, Ciência da Computação/Quixadá, Agronomia, Ciências Atuariais e

Zootecnica, totalizando 11 cursos.
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Por fim, já no ano de 2018, verifica-se a existência de 05 relatórios, relativos aos

cursos  de  Sistemas  e  Mídias  Digitais,  Engenharia  de  Telecomunicações,  Engenharia  de

Computação, Química e Matemática Industrial.

Dessa forma, infere-se que foram analisados, ao todo, 62 relatórios que retrataram

avaliações  ocorridas  entre  2010 e  2018.  Pode-se  constatar  também que  alguns  cursos  se

repetem  no  decorrer  da  pesquisa,  o  que  pode  decorrer  de  razões  distintas,  tais  como  a

avaliação do curso na modalidade presencial e na modalidade de Ensino à Distância. Além

disso, considera-se separadamente o curso na modalidade de Bacharelado e de Licenciatura,

ocorrendo o mesmo para cursos que são oferecidos em turnos distintos. Além disso, aparecem

cursos com a mesma designação, mas em  campi diversos. Por fim, cabe registrar que, em

razão da extensa faixa temporal pesquisada, um mesmo curso pode ter sido considerado em

ciclos avaliativos distintos, tal como ocorreu com o curso de Matemática Industrial, avaliado

em 2013 e 2018, por exemplo.

Prestados esclarecimentos  relativos  ao período da visita  retratado no relatório,

retorna-se à identificação dos elementos da composição dos quadros estruturados a partir das

visitas in loco.

 Adiante,  são retratados a  performance do curso em cada  uma das  dimensões

avaliadas. O mais recente Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a

Distância – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento,  que data do ano de 2017,

nomeia as três dimensões da seguinte forma: Organização Didático-Pedagógica (Dimensão

1);  Corpo  Docente  e  Tutorial  (Dimensão  2)  e  Infraestrutura  (Dimensão  3).  Os  quadros

apresentados referem-se, em sua absoluta maioria, a relatórios anteriores à utilização deste

instrumento, apresentando, por isso, nomenclaturas um pouco diversas para as dimensões.

Nessa esteira,  cabe pontuar  que na terceira  dimensão,  a  mais  relevante para a

pesquisa, tendo em vista que nela são avaliados aspectos estruturais, que levam em conta,

dentre outros aspectos, a acessibilidade física do curso avaliado, a nomenclatura utilizada nos

relatórios analisados é “Instalação Física”, terminologia que não se afasta hermeneuticamente

da indicada no atual Instrumento de Avaliação.

Como  a  primeira  e  a  segunda  dimensão  não  compõem o  objeto  do  presente

estudo, os conceitos atribuídos a cada uma dessas dimensões foi indicado apenas para que se

tenha uma visão geral da avaliação de cada curso. Dessa forma, indicado o conceito de cada

dimensão, explicita-se o conceito final do curso.

Adiante,  o  quadro  estruturado  apresenta  as  considerações  dos  avaliadores

relativamente à acessibilidade do curso. Consoante já revelado, algumas dessas informações
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são  retiradas  dos  quesitos  avaliados  na  terceira  dimensão.  Mas  há,  em  quase  todos  os

relatórios, campo em que tal temática é explorada de forma mais direta. Trata-se da parte do

relatório destinada aos Requisitos Legais e Normativos. Nela, analisa-se a observância ou não

do curso aos regramentos existentes em portarias, resoluções e leis  para as mais variadas

questões.

Tais requisitos são essencialmente regulatórios, não fazendo parte, por isso, do

cálculo do conceito da avaliação. Ao preencher esse campo, os avaliadores apenas farão o

registro do cumprimento ou não do dispositivo legal por parte da Instituição para que o MEC,

ciente da situação do curso, possa tomar as decisões cabíveis. Importa ressaltar que, tratando-

se de disposições legais, esses itens são de atendimento obrigatório.

Observa-se que os requisitos avaliados não são exatamente os mesmos para todos

os relatórios, o que é esperado diante do fato de que estes representam avaliações ocorridas

em diferentes  momentos  de  um considerável  lapso temporal.  Além disso,  frisa-se que há

diferentes instrumentos de avaliação utilizados no decorrer dos anos. No portal do Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é possível identificar

instrumentos para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos nos

graus  de  tecnólogo,  de  licenciatura  e  de  bacharelado  para  a  modalidade  presencial  e  a

distância relativos aos anos de 2008, 2010, 2012, 2015 e 2017.

Cotejando  os  relatórios  levantados,  pode-se  observar  que  o  primeiro  relatório

analisado, pertencente ao curso de Ciências Sociais no ano de 2010, apresenta a aferição de 13

requisitos legais e normativos, dentre eles, a inclusão da temática da História e Cultura Afro-

Brasileira nas disciplinas e atividades do curso (exigência da lei 11.645/2208), formação em

pós-graduação de todo o corpo docente (exigência do art. 66 da lei 9394/1996), observância à

carga horária mínima estabelecidas em resoluções, dentre outros quesitos.

Dentro os relatórios  analisados,  o  último que contém o campo de “Requisitos

Legais  e  Normativos”  refere-se  à  visitação  ocorrida  em  setembro  de  2018  ao  curso  de

Matemática Industrial. Nele, são observados 17 requisitos legais, alguns coincidentes com os

quesitos já analisados em instrumentos anteriores e outros que trouxeram novas perspectivas

de  avaliação,  decorrentes  de  novos  regramentos  surgidos,  o  que  sugere  uma  evolução

legislativa que cria novos quesitos a serem implementados pelas instituições de ensino.

Foi o que ocorreu, por exemplo, com o requisito “Proteção dos Direitos da Pessoa

com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro

de 2012”, incorporado às avaliações in loco apenas a partir do instrumento de 2015.

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que o último relatório analisado nesta pesquisa,
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referente à avaliação ocorrida em outubro de 2018 do curso de Química, é o único onde se

observa a utilização do mais recente instrumento de avaliação do INEP. Assim, observa-se

considerável lapso temporal entre a edição/publicação de um novo instrumento de avaliação e

a efetiva utilização deste nas visitas in loco realizadas na autarquia.

Corroborando tal apontamento, destaca-se que o requisito relativo à proteção dos

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista foi previsto no instrumento de agosto de

2015, embora só tenha sido observado nos relatórios relativos à avaliações ocorridas a partir

de setembro de 2016, o que ratifica a existência do mencionado intervalo entre a proposição

de um novo instrumento e sua efetiva aplicação.

Nesse mesmo sentido, registra-se também que, no instrumento avaliativo de 2017,

não  está  previsto  o  campo  "Requisitos  Legais  e  Normativos”  (aqui,  a  acessibilidade  é

analisada  nos  indicadores  das  dimensões),  embora  este  esteja  presente  em  61  das  62

avaliações analisadas. Tal fato se justifica pelo lapso temporal existente entre a edição e a

utilização do instrumento. Dessa forma, o único relatório sem tal componente foi o último

relatório coletado, referente à avaliação ocorrida no curso de Química em outubro de 2018.

No decorrer da pesquisa, verificou-se que as informações presentes neste campo eram muito

relevantes para serem desconsideradas por não aparecerem em apenas 01 dos 62 relatórios

analisados.

Por  todo o  exposto,  na análise  geral  dos  relatórios,  levou-se em consideração

também  as  informações  contidas  no  campo  "Requisitos  Legais  e  Normativos”  para  a

estruturação dos quadros e a realização da classificação dos cursos de graduação avaliados, no

sentido de identificar os coordenadores a serem entrevistados.

Importa  destacar  que  todos  os  quadros  estruturados  compõem  os  anexos  da

presente pesquisa. Optou-se por colacionar neste capítulo apenas aqueles que farão parte da

fase final do estudo, conforme melhor esclarecido nos tópicos subsequentes.

6.1.2 Classificação dos cursos a partir dos quadros estruturados

Importa  repisar,  desde já,  que a  necessidade de classificação dos  cursos  cujos

relatórios foram analisados decorre da proposta da pesquisa de, inicialmente, identificar os

cursos que apresentam os melhores e os piores resultados na temática da "acessibilidade"

para,  sequencialmente, ser realizada uma entrevista semiestruturada com os coordenadores

dos respectivos cursos. Com isso, pretende-se investigar melhor a maneira como a temática é

tratada no âmbito de cursos de perfis diversos e buscar possíveis similitudes entre aqueles que
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apresentaram maior e menor grau de responsividade com a temática.

Consoante  minuciosamente  descrito  no  tópico  anterior,  considerou-se,  na

elaboração  dos  quadros,  as  informações  acerca  da  acessibilidade  do  curso  constantes  da

Dimensão 3, além das considerações existentes no campo “Requisitos Legais e Normativos”.

Não há, nos relatórios, imputação de alguma nota ou conceito exclusivamente para a temática

da  acessibilidade,  de  sorte  que  qualquer  escalonamento  pretendido deve  se iniciar  com a

eleição de critérios objetivos que permitam a classificação dos cursos.

Nesse ponto,  é oportuno destacar que, embora o estudo tenha sido realizado a

partir de quesitos objetivamente dispostos nos relatórios, a própria escolha dos quesitos bem

como a metodologia escolhida para categorização dos cursos representam aspectos subjetivos.

Tal  fato  deve  ser  destacado  pois  novos  resultados  podem  ser  alcançados,  caso  outro

pesquisador,  com intuito  similar  ao que guiou o presente estudo,  leve em conta  aspectos

diversos dos que foram considerados neste.

Feitos  tais  esclarecimentos,  retorna-se  à  descrição  das  estratégias  para

categorização dos cursos.

Nos relatórios analisados, a temática acessibilidade é tratada de forma mais direta

no campo destinado aos já mencionados “Requisitos Legais e Normativos”. Nele, observa-se

o quesito intitulado “Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na

Lei  N°  10.098/2000,  nos  Decretos  N°  5.296/2004,  N°  6.949/2009,  N°  7.611/2011  e  na

Portaria N° 3.284/2003”.

Tal requisito revela se o curso possui ou não condições de acessibilidade na visão

dos representantes do MEC. Repisa-se o fato de que os avaliadores apenas farão o registro do

cumprimento ou não do dispositivo legal por parte da Instituição, não havendo a atribuição de

uma nota que permita uma categorização imediata.

Faz-se  necessário  esclarecer  que  a  informação  de  que  um  curso  atende  às

condições  de  acessibilidade  às  pessoas  com  deficiência  não  indicam,  de  forma  direta  e

absoluta, que o curso é plenamente acessível, não carecendo, por isso, de melhorias nessa

seara. Corroborando tal entendimento, cabe colacionar a descrição realizada pelos avaliadores

em um dos relatórios analisados:

4.12.  Condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade
reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da
ABNT, na Lei  N° 10.098/2000,  nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. Sim
Justificativa  para  conceito  Sim:  A IES  atende,  na  maior  parte,  ao  disposto  na
legislação referente a condições de acessibilidade. Existem banheiros adaptados nos
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prédios,  vagas  para  estacionamento  de  cadeirantes,  elevadores  e  rampas.  Alguns
espaços  possuem  sinalização  horizontal  para  deficientes  visuais;  a  sinalização
vertical  nos  espaços  não  existe,  à  exceção  dos  elevadores.  O mobiliário  é
parcialmente adaptado, sendo que em alguns espaços o atendimento de cadeirantes
ou pessoas de baixa estatura pode ser prejudicado. Alguns espaços de laboratório têm
bancadas altas. Há cadeiras para canhotos nas salas de aula, mas somente existem
cadeiras  para obesos nos espaços destinados a seminários  (não foram localizadas
essas cadeiras nas salas de aula comuns). Existem intérpretes de LIBRAS que são
acionados em caso de necessidade e há um programa de formação institucional para
docentes e técnicos para aprendizado de LIBRAS. A disciplina de LIBRAS também
está  disponível  para  todos  os  alunos.  Todos  os  laboratórios  estão  localizados  no
térreo, o que propicia um bom acessos para pessoas com dificuldades motoras. (grifo
nosso -  RELATÓRIO  DO  CURSO  DE  ENGENHARIA  DA  COMPUTAÇÃO-
Período da Visita: 01/04/2018 a 04/04/2018)

Na  esteira  da  transcrição,  depreende-se  que  o  Curso  de  Engenharia  da

Computação, em avaliação ocorrida em abril de 2018, recebeu conceito “Sim” no requisito

“Condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com deficiência  ou  mobilidade  reduzida”,  por

atender, na maior parte, ao disposto na legislação referente a condições de acessibilidade. Tal

fato reforça a ideia de que sempre haverá possibilidades de incrementos e melhorias nesta

seara, mesmo para os cursos considerados acessíveis pelos avaliadores.

Além disso, deve-se considerar que, além da complexidade decorrente da vasta

regulamentação  da  temática,  há  uma  real  dificuldade  em  se  avaliar  as  condições  de

acessibilidade de um curso, tendo o compromisso de, ao final do processo, apenas atribuir

conceito “sim” ou “não” para tal requisito.

A despeito  de  tais  obstáculos,  o  estudou  iniciou  a  categorização  dos  cursos

avaliados a partir desse requisito legal. Desta análise, apresenta-se o panorama inicial dos

relatórios:

Quadro 4 -  Ano de visitação e relação entre cursos acessíveis e total de relatórios

Ano da
visitação

Quantidade de relatórios
considerados para o

período

Quantidade de cursos com
condições de acessibilidade

Razão entre cursos
“acessíveis” e o total de

relatórios
2010 1 0 Não se aplica
2011 1 1 Não se aplica
2012 9 6 0,66
2013 5 2 0,4
2014 19 14 0,73
2015 5 4 0,8
2016 6 6  1
2017 11 11  1
2018 4 3 0,75

TOTAL 61 48 Não se aplica
Fonte: dados da autora.
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Dos dados apresentados, depreende-se que, na perspectiva da MEC, os cursos da

UFC  apresentaram  boa  acessibilidade.  Isto  porque,  dos  61  relatórios,  48  apresentaram

condições  de  acessibilidade  positiva  no  campo  “Condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida”. Ressalte-se que um dos relatórios não foi considerado

para a elaboração da figura, tendo em vista que ele utiliza o mais recente instrumento de

avaliação do INEP, onde não se verifica o campo “Requisitos Legais e Normativos”, utilizado,

neste estudo, para o processo inicial de categorização.

Além  disso,  pode-se  constatar  uma  maior  acessibilidade  nos  relatórios  mais

recentes.  A última  coluna  apresentada,  destinada  à  razão  entre  o  número  de  cursos  com

condições de acessibilidade e o total de cursos avaliados no ano, destina-se a conferir maior

objetividade na análise  proposta.  Quanto mais se aproxima de 01,  melhores as condições

gerais de acessibilidade na universidade, considerando os cursos avaliados no período.

Registre-se  que,  nos  anos  em  que  apenas  um relatório  foi  analisado,  não  se

trabalhou com a coluna da razão, visto que as linhas apresentariam decimais extremos ( 0,0 ou

1,0) que não possuem tanto significado diante do escasso número de relatórios para o período.

Feita tal observação, infere-se que os cinco maiores valores decimais na última

coluna (0,73; 0,75; 0,8 e 1) são registrados nos cinco últimos anos, o que pode sugerir que a

autarquia tem se tornado mais acessível. Oportuno destacar que, nos anos de 2016 e 2017,

todos  os  relatórios  analisados  apontam  que  os  cursos  avaliados  possuíam  condições  de

acessibilidade. Em 2018, apenas 1 dos cursos não apresentou, na visão dos avaliadores, boas

condições de acessibilidade. Tais números, acredita-se, corroboram a ideia de que a autarquia

estudada vêm evoluindo na questão da acessibilidade.

Saliente-se que, ao final do processo de categorização, pretende-se identificar 05

cursos que se destacaram positivamente no requisito da acessibilidade e 05 cursos com um

desempenho negativo neste quesito. Acredita-se que o número de cursos escolhidos para a

representação dos dois grupos são suficientes para a investigação pretendida. Finalizada esta

etapa, o estudo estará apto à apresentação de sua fase final, qual seja, a entrevista com os

coordenadores destes cursos.

Valendo-se  do  mencionado  requisito  legal,  o  estudo  fez  a  primeira  grande

segmentação entre os relatórios analisados. Na perspectiva do MEC, tem-se, de um lado, 48

cursos com condições de acesso a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, e, de

outro,  13  cursos  sem tais  condições.  Guiada  pela  proposta  inicial,  a  pesquisa  procurará

identificar, dentre os 48, os 05 cursos com as melhores condições e, dentre os 13, os 05 cursos

com maior necessidade de melhorias nesse quesito.
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Para realizar uma nova fragmentação entre os cursos, o estudo se valeu de um

novo quesito, também constante do campo “Requisitos Legais e Normativos” dos relatórios.

Trata-se  do  requisito  “Disciplina  de  Libras  (Dec.  N°  5.626/2005)”.  Através  dele,  os

avaliadores  analisam  se  o  Decreto  5.626/2005  está  sendo  observado  no  âmbito  de

determinado  curso.  De  acordo  com os  termos  do  normativo,  libras  deverá  ser  disciplina

curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério,

em nível médio e superior, bem como nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições públicas e

privadas de quaisquer dos entes. Para os demais cursos da educação superior, Libras deverá

constar dentre o rol de disciplinas optativas.

Baseado na premissa de que tal requisito também trabalha diretamente em favor

da  acessibilidade,  o  estudo  investigou,  nessa  etapa,  quantos  dos  48  relatórios  relativos  a

cursos  com condições  de  acesso  para  pessoas  com deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida

também oferecem a disciplina de libras como optativa e quantos dos 13 sem tais condições,

também deixam de atender tal requisito.

Dos  48  relatórios  em  que  se  identificava  conceito  “sim”  ao  requisito  das

condições de acesso, 43 também apresentavam conceito “sim” para o requisito que investiga a

oferta  da disciplina  de  libras.  Por  outro  lado,  dos  13 relatórios  em que se identificava o

conceito “não” para as condições de acesso, apenas 2 também apresentavam o conceito “não”

para a oferta da disciplina.

Nessa  esteira,  o  segundo  requisito  utilizado  para  a  categorização  dos  cursos

diminuiu ligeiramente o grupo dos que possuem melhores condições de acessibilidade, o qual,

neste  momento,  conta  com 43 relatórios.  O grupo dos  que  possuem as  condições  menos

favoráveis  foi  pouco afetado por esse requisito.  Isto  porque apenas  2 relatórios  avaliados

possuíam conceito “não” para os dois requisitos, sendo os 2 pertencentes ao curso de Ciências

Sociais.  Ou  seja,  após  a  análise  do  segundo  critério  utilizado,  constatou-se  que  curso

mencionado  deve  fazer  parte  do  grupo  de  cursos  com  desempenho  insatisfatórios  em

acessibilidade. A definição dos demais, entretanto, necessitará da utilização de novos critérios.

O terceiro critério utilizado para a categorização dos cursos também compõe o

campo de “Requisitos Legais e Normativos”. Trata-se do requisito “Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de

dezembro de  2012”.  Como já  explanado na  parte  da  pesquisa  destinada  à  legislação,  tal

normativo  conferiu  à  pessoa  com transtorno  do  espectro  autista  a  mesma  proteção  legal

conferida  à  pessoa  com deficiência.  Este  requisito,  portanto,  avaliará  se  o  curso  oferece

suporte pedagógico a tal público.
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É oportuno destacar, desde logo, que, embora a lei n° 12.764 tenha sido publicada

em 2012, a sua incorporação como requisito a ser considerado nos instrumentos de avaliação

só ocorreu em 2015. A aplicação desse instrumento nas avaliações in loco, por seu turno, só se

deu no ano de 2016, conforme já mencionado em tópico anterior. Tais esclarecimentos são

necessários antes de se empregar tal critério na categorização dos cursos. Embora não tenham

sido levado em conta em algumas das avaliações, este requisito notadamente trabalha a favor

da acessibilidade na autarquia e, por essa razão, será utilizado na pesquisa.

 Alerta-se, ainda, para o fato de que, se por um lado, a utilização do quesito finda

por excluir alguns relatórios realizados antes de sua inclusão no instrumento avaliativo, por

outro,  a  pesquisa  se  aproxima  da  realidade  atual  da  autarquia  estudada,  por  focar,  nesta

terceira etapa de categorização, em avaliações mais recentes.

Assim,  observou-se  que,  dos  43  cursos  que  apresentaram  condições  de

acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, bem como ofertam a

disciplina de libras na grade curricular, nos moldes requestados pela legislação, 15 também

apresentaram conceito "sim" para o requisito relativo à Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista. Ou seja, dos 62 relatórios levantados para a construção do

presente  estudo,  15  apresentam  conceitos  positivos  para  os  três  requisitos  até  aqui

trabalhados. Dessa forma, o grupo dos cursos que possuem, na visão do MEC, boas condições

de acessibilidade, foi reduzido, nesta etapa, para um número de 15.

No que tange aos que não apresentam boas condições de acessibilidade, verificou-

se que a análise do requisito não foi suficiente para reduzir o número de cursos do grupo, tal

como ocorreu na categorização anterior. Isto porque, dentre os 13 cursos que apresentaram

conceito "não" para as condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade

reduzida,  em apenas  01  verificou-se  desatendimento  concomitante  ao  requisito  relativo  à

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

 Sendo assim, uma vez mais, a utilização deste critério não reduziu o número de

cursos  do  grupo,  mas  identificou  um  dos  que  necessariamente  fará  parte  da  fase  das

entrevistas, qual seja, Sistemas e Mídias Digitais, avaliado em março de 2018.

Nessa etapa, o estudo já considerou os “Requisitos Legais e Normativos” que se

relacionam mais diretamente à temática da acessibilidade. Dessa forma, para que se alcance

os  5  cursos  representativos  dos  grupos  com alta  e  baixa  responsividade  para  a  temática

estudada, a pesquisa deve adotar novos critérios de distinção.

 Repisa-se que os critérios até aqui utilizados foram suficientes para a formação de

um  grupo  com  15  cursos  com  bons  resultados  para  acessibilidade  (que  atendem
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concomitantemente a 3 requisitos que prestigiam a acessibilidade) e um grupo com 13 cursos

sem condições de acessibilidade (dos quais, 2 apresentaram resultados inferiores ao demais,

por não atenderem simultaneamente a pelo menos 2 dos 3 quesitos trabalhados).

Assim  sendo,  por  já  ter  exaurido  os  itens  que  mais  diretamente  trabalham  a

temática abordada no campo de requisitos legais, o estudo se concentrará, neste momento, nos

conceitos atribuídos pelos avaliadores na terceira dimensão de avaliação. Importa repisar que

esta é a dimensão que se dedicará à análise da infraestrutura do curso.  

Nesta  dimensão,  os  avaliadores  observarão  vários  quesitos  ligados  a  aspectos

estruturais e, no âmbito da análise de cada item, as condições de acessibilidade relacionadas a

ele.  Elucidando melhor  tal  ponto,  apresenta-se as  figuras  abaixo retiradas  do Instrumento

Avaliativo elaborado pelo INEP no ano de 2015:

Quadro 5 – Instrumento Avaliativo INEP/2015 -  Indicador 3.4

Fonte: INEP/MEC
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 Quadro 6 - Instrumento Avaliativo INEP/2015 -  Indicador 3.5

Fonte: INEP/MEC

Das figuras colacionadas, depreende-se que a acessibilidade é observada, ainda

que indiretamente, na aferição do conceito a ser dado para o curso. O indicador "Sala de

Aula", avaliado na Dimensão 3- Infraestrutura, por exemplo, analisa de forma sistêmica e

global aspectos relativos à quantidade de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos,

iluminação,  acessibilidade,  dentre  outros.  Registre-se  que,  quanto  melhores  as  condições

avaliadas, mais próximo de 5 será o conceito atribuído para o indicador.

Da  mesma  maneira,  o  indicador  “Acesso  dos  alunos  a  equipamentos  de

informática”  analisa,  dentre  outros  aspectos,  a  acessibilidade dos  laboratórios  e  de outros

meios implantados de acesso à informática.

Outros  indicadores  além  dos  colacionados  analisam  as  condições  de

acessibilidade dos cursos, ainda que de forma adjacente. Por essa razão, na estruturação dos

quadros, levou-se em consideração as observações acerca da temática da acessibilidade no

campo destinado aos requisitos legais e na terceira dimensão avaliada. 

Nessa esteira, nesta última fase de categorização, o estudo analisará o conceito da

terceira dimensão obtido pelos cursos que fazem parte do grupo com bons resultados para

acessibilidade e do grupo com resultados insatisfatórios.

A  par  de  todo  percurso  metodológico  cumprido  pela  pesquisa,  passa-se  a
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apresentar os cursos com maior destaque na temática estudada:

Quadro 7 – Relação de cursos com bom desempenho e conceito na 3º dimensão

CURSO ANO DO RELATÓRIO CONCEITO 3°

DIMENSÃO
Biblioteconomia 2016 4,5
Educação Física-

Bacharelado/Noturno
2016 3,6

Estatística 2016 4,0
Oceanografia 2017 3,1

Administração Pública- EAD 2017 3,9
Educação Física –

Licenciatura/Noturno
2017 4,2

Letras – Libras 2017 3,4
Medicina - Sobral 2017 3,8

Ciência da Computação –

Quixadá

2017 3,9

Agronomia 2017 4,2
Ciências Atuariais 2017 3,9

Zootecnia 2017 4,1
Engenharia da Computação 2018 4,1

Engenharia de
Telecomunicações

2018 4,2

Matemática Industrial 2018 3,9
Fonte: dados da autora.

Todos os cursos acima referenciados, repisa-se, atenderam aos três quesitos de

acessibilidade analisados no campo de “Requisitos Legais e Normativos”.  Partindo para a

verificação da nota auferida por cada curso na dimensão que avalia a infraestrutura, tem-se

que  as  melhores  notas  foram  atribuídas  aos  seguintes  cursos:  Biblioteconomia  (4,5);

Educação  Física  –  Licenciatura/Noturno  (4,2);  Agronomia  (4,2),  Engenharia  de

Telecomunicações (4,2); Zootecnia (4,1) e Engenharia da Computação (4,1).

Como  a  proposta  inicial  da  pesquisa  é  buscar  os  05  cursos  com  melhores

resultados para temática da acessibilidade,  passa-se a  investigar  qual  dos dois cursos  que

tiveram conceito 4,1 em infraestrutura (Zootecnia e Engenharia da Computação) parece se

sobressair  na  temática  estudada.  Para  isso,  buscou-se  os  exatos  termos  utilizados  pelos

avaliadores, nos respectivos relatórios, na análise dos indicadores da terceira dimensão e do

requisito “Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida”.

Inicialmente, colaciona-se os trechos do relatório do curso de Zootecnia:



133

3.4 As salas de aula são muito boas com capacidade para atender pelo menos 50
(cinquenta) alunos, todas climatizadas, ventiladas e com acessibilidade. [...]
3.10  Os  laboratórios  especializados  são  adequados  ao  currículo  do  Curso,  com
normas de segurança, equipamentos atualizados, disponibilidade de insumos e com
acessibilidade, atendendo muito bem ao Curso de Zootecnia.
4.12.  Condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade
reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. Sim
Justificativa para conceito Sim:em todo o campus foi verificada que há condições de
acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Para  o curso de  Engenharia  da Computação,  não há considerações  específicas

sobre  a  temática  na  terceira  dimensão.  No  campo  destinado  aos  “Requisitos  Legais  e

Normativos”, entretanto, verifica-se:

4.12.  Condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade
reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da
ABNT, na Lei  N°  10.098/2000,  nos Decretos  N°5.296/2004,  N° 6.949/2009,  N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. Sim
Justificativa  para  conceito  Sim:A IES  atende,  na  maior  parte,  ao  disposto  na
legislação referente a condições de acessibilidade. Existem banheiros adaptados nos
prédios,  vagas para  estacionamento  de  cadeirantes,  elevadores  e  rampas.  Alguns
espaços  possuem  sinalização  horizontal  para  deficientes  visuais;  a sinalização
vertical  nos  espaços  não  existe,  à  exceção  dos  elevadores.  O  mobiliário  é
parcialmente adaptado, sendo que em alguns espaços o atendimento de cadeirantes
ou pessoas de baixa estatura pode ser prejudicado. Alguns espaços de laboratório
têm bancadas  altas. Há  cadeiras  para  canhotos  nas  salas  de  aula,  mas  somente
existem  cadeiras  para  obesos  nos  espaços  destinados  a  seminários  (não  foram
localizadas  essas  cadeiras  nas  salas  de  aula  comuns).  Existem  intérpretes  de
LIBRAS que são acionados em caso de necessidade e há um programa de formação
institucional para docentes e técnicos para aprendizado de LIBRAS. A disciplina de
LIBRAS também está disponível para todos os alunos. Todos os laboratórios estão
localizados no térreo, o que propicia um bom acessos para pessoas com dificuldades
motoras.

Diante  das  considerações  específicas,  é  prudente  destacar  que  os  comentários

acerca  da  acessibilidade  no  curso  de  Zootecnica,  embora  possuam  caráter  mais  geral,

salientam em sua totalidade aspectos positivos. Já para o curso de Engenharia da Computação,

o avaliador apresenta alguns aspectos negativos na acessibilidade, tais como a ausência de

sinalização vertical,  o  mobiliário  inadequado  para  cadeirantes,  laboratórios  com bancadas

altas  e  a  ausência de cadeiras para obesos em salas de aulas  comuns.  Tais considerações

sugerem  que  o  curso  de  Zootecnia  é  mais  acessível  que  o  curso  de  Engenharia  da

Computação.

Tal aferição, entretanto, não é absoluta. Registre-se que os cursos foram avaliados

em anos diferentes e, provavelmente, por avaliadores diferentes. Sendo assim, a ausência de

destaques negativos para o curso de Zootecnia e a presença destes para o curso de Engenharia

da  Computação  podem  evidenciar  apenas  estilos  diferentes  de  avaliação  e  não,

necessariamente,  uma ausência  de  características  negativas  para  o  curso  de  Zootecnia.  A
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despeito dessa relativização, considera-se que os dois cursos representariam bem o grupo que

apresenta  maior  responsividade  com a temática,  de  acordo com os  critérios  utilizados na

pesquisa.

Feitas  tais  observações,  os  cinco  cursos  que  mais  se  destacaram  na  temática

analisada  foram:  Biblioteconomia,  Educação  Física-Licenciatura/Noturno,  Agronomia,

Engenharia de Telecomunicações e Zootecnia.

Conduzindo a análise para o grupo que apresentou resultados não satisfatórios

para a temática da acessibilidade, de acordo com os critérios adotados no presente estudo,

tem-se que os 13 cursos de maior destaque foram os abaixo elencados:

Quadro 8 – Relação de cursos com desempenho insatisfatório e conceito na 3º dimensão

CURSO ANO DO

RELATÓRIO

CONCEITO 3°

DIMENSÃO
 Ciências Sociais –

Bach./Licenciatura
2010 5,0

 Ciências Sociais –
Licenciatura/Noturno

2012 3,9

Psicologia Sobral 2012 3,2
 Engenharia da

Computação/Sobral Integral
2017 3,7

Gastronomia 2013 2,6
Geologia - Bacharelado 2013 3,1

Oceanografia 2013 2,8
Ciências Ambientais 2014 3

Física (EAD) 2014 4,5
Fisioterapia 2014 3,5

Finanças – Sobral. 2014 4,0
Engenharia Ambiental 2015 3,8

 Sistemas e Mídias
Digitais

2018 3,3

Fonte: dados da autora.

Conforme  já  descrito  anteriormente,  os  cursos  marcados  são  aqueles  que,

independentemente da nota auferida na terceira dimensão, passarão à fase final de entrevistas,

em razão de acumularem, a um só tempo, o não atendimento a dois requisitos legais. No caso

dos dois  relatórios  relativos  ao  curso de  Ciências  Sociais,  tem-se que o não atendimento

referia-se ao quesito  “Condições de acesso para pessoas  com deficiência  e/ou mobilidade

reduzida” e ao requisito “Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)”. Já no caso de Sistemas

e Mídias Digitais, os requisitos não observados foram “Condições de acesso para pessoas com
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deficiência e/ou mobilidade reduzida” e “Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012”.

Os demais cursos obtiveram o conceito “não” apenas em relação ao requisito que

trata das condições de acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Assim, ao

se valer do último critério de classificação utilizado pelo estudo, tem-se que os cursos com os

conceitos mais baixos na terceira dimensão foram Gastronomia (2,8), Oceanografia (2,8) e

Ciências Ambientais (3,0). Esses três cursos, junto a Ciências Sociais e Sistemas e Mídias

Digitais formam o grupo de cinco cursos que passarão à fase seguinte da pesquisa.

O tópico subsequente se destinará à apresentação dos quadros relativos aos 05

cursos com melhor desempenho na temática estudada e dos 05 cursos com o desempenho

mais baixo, de acordo com os critérios escolhidos para o estudo.

6.1.3 Apresentação dos quadros estruturados

Conforme  já  descrito  em tópico  anterior,  neste  capítulo,  são  apresentados  tão

somente os quadros relativos aos cursos que passarão à fase final da pesquisa. A intenção é

fornecer noções gerais destes, a partir da perspectiva do MEC, bem como materializar o que

foi  minuciosamente  descrito  no  decorrer  deste  capítulo.  Os  demais  quadros  compõem os

anexos desta pesquisa.

Dessa  forma,  passa-se  a  apresentar  os  quadros  relativos  aos  cursos  de:

Biblioteconomia,  Educação  Física-Licenciatura/Noturno,  Agronomia,  Engenharia  de

Telecomunicações e Zootecnia, os quais apresentaram boas condições de acessibilidade nos

relatórios de visitas in loco do MEC, segundo os critérios adotados neste estudo.

Quadro 9 - Biblioteconomia

CURSO: Biblioteconomia

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento:  284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial -

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 21/09/2016 a 24/09/2016

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

4.3

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4.5

Dimensão 3: Instalação física 4.5
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Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  Sem considerações específicas nesta dimensão.
(Item 1.14 […] A acessibilidade faz parte do Programa de Apoio
Psicopedagógico  (PAPEU)  verifica-se  o  apoio  as  pessoas
portadoras de deficiências, também os docentes salientaram que
desenvolvem  atividades  e  recursos  pedagógicos  para
proporcionar condições de acesso e inclusão aos alunos. [...])

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista , conforme
disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim
Justificativa para conceito Sim: A Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto
na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Instituição por
meio  da  PRAE,  possui  uma  Coordenadoria  de  Assistência
Estudantil, que sob responsabilidade esta um setor (PAPEU) que
trata  da atenção ao estudante que tem entre  suas funções  dar
assistência  a  pessoas  portadoras  de  transtorno  do  Espectro
Autista.

4.13. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13.  Disciplina de  Libras  (Dec.  N°  5.626/2005)  Sim  Justificativa
para conceito Sim: O curso esta alocado no Centro de Humanidades,
que tem responsabilidade em ofertar a disciplina de Libras, para todos
cursos  da  UFC,  especialmente,  no  curso  de  Biblioteconomia  esta
disciplina é ministrada como disciplina optativa.

4.12. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12.  Condições  de acessibilidade  para  pessoas  com deficiência  ou
mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e
208,  na  NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°  10.098/2000,  nos
Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria
N° 3.284/2003.
Sim
Justificativa para conceito Sim: As Condições de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto
na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei
N°  10.098/2000,  nos  Decretos  N°  5.296/2004,  N°  6.949/2009,  N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. é atendida muito bem pela
UFC  :  dois  elevadores,  banheiros  para  cadeirantes,  adaptação  de
material  didáticos  de  acordo  com  as  necessidades  do  aluno  com
deficiência.  A Biblioteca do Centro de Humanidades respeita  NBR
9050 em relação a todos os requisitos, também dispõem consulta de
material bibliográfico para deficiência visual.

Fonte: dados da autora.

Quadro 10 – Educação Física.

CURSO: Educação Física – bacharelado/noturno

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento:  284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial -

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 04/12/2016 a 07/12/2016

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização 3.9
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didático-pedagógica
Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo técnico-
administrativo

4.3

Dimensão 3: Instalação física 3.6
Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  3.1 […] Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes
em  tempo  integral  são  muito  bons,  considerando,  em  uma
análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  disponibilidade  de
equipamentos  de  informática  em  função  do  número  de
professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,  acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

3.10  […]  Os  laboratórios  especializados  estão  devidamente
implantados  e  apresentam  adequação  ao  currículo,
acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de
insumos, mas em alguns laboratórios não estavam disponíveis as
normas de funcionamento, utilização e segurança.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa  com  Transtorno  do
Espectro  Autista,  conforme
disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

Sim
Justificativa para conceito Sim:
A IES  se  manifestou  em relação  a  Proteção  dos  Direitos  da
Pessoa  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  destacando  o
trabalho  realizado  pela  Divisão  de  Apoio  Pedagógico  ao
Estudante  e  Formação  para  a  Inclusão  da  UFC  INCLUI,
inclusive pontuando suas funções/objetivos, bem como destaca a
ação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por meio
da DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE - Programa de
Acompanhamento Psicopedagógico ao Estudante Universitário
(PAPEU). Verifica-se que tais referências estão relacionadas ao
esforço  institucional  para  inclusão,  prioritariamente,  de
estudantes  com  deficiência,  mas  tal  realidade  não  reflete  o
atendimento do presente aspecto avaliativo, pois não se refere à
formação dos futuros profissionais como preconiza o texto legal
do presente item desta avaliação. Destaca-se que o Art. 2º, Lei nº
12.764/2012,  deixa  clara  as  diretrizes  da  Política  Nacional
Proteção dos  Direitos  da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista, especificando no item VII que é necessário "o incentivo
à formação e à capacitação de profissionais especializados na
atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista (...)".
Sendo assim, tal orientação não aparece no PPC, em nenhuma
disciplina da estrutura curricular.

4.13. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13. Disciplina de Libras    (Dec. N° 5.626/2005)  Sim Justificativa
para conceito Sim:A disciplinas Libras consta no PPC, página 59,
como  disciplina  OBR  do  8º  Semestre,  mas  não  aparece  na
Integralização  Curricular  apresentada  no  Item  11  do  PPC,
especialmente  na  pág.  93.  Sabe-se,  como  bem  informou  a  IES,  a
disciplina não é obrigatória para o Bacharelado, mas optativa, como
aparece em alguns históricos analisados.
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4.12. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12.  Condições  de acessibilidade  para  pessoas  com deficiência  ou
mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e
208,  na  NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°  10.098/2000,  nos
Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria
N° 3.284/2003. Sim Justificativa para conceito Sim:As instalações
do Instituto de Educação Física e Esportes - IEFES/UFC, local onde
funciona  o  Curso  de  Educação  Física  -  Bacharelado  (Noturno),
apresenta satisfatória condições  de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, expressas na existência de rampas
em todos os ambientes da instituição, elevador e piso tátil no Bloco
Didático.  Constata-se,  ainda,  a  existência  de  instalações  sanitárias
adaptadas.

Fonte: dados da autora.

Quadro 11 - Agronomia

CURSO: Agronomia

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento: 284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial -

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 22/03/2017 a 25/03/2017

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

4,5

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4,6

Dimensão 3: Instalação física 4,2
Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  Na visita in loco, verificou-se que 100 % dos professores em
regime  de  trabalho  em  tempo  integral  tem  disponível  um
excelente  gabinete  de  trabalho  individual,  com  computador,
internet,  armários,  ar  condicionado,  boa  iluminação,  limpo,
ventilado, acessibilidade e boa conservação.
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços
acadêmicos 5
Justificativa para conceito 5:Na visita in loco, verificou-se que
coordenação e a  vice coordenação têm disponíveis  excelentes
gabinetes  de  trabalho  individual,  limpos,  ventilados,  ar
condicionados,  armários  mesas,  cadeiras,  acessibilidade,
computador,  internet,  rede  telefônica.  Os  gabinetes  estão
integrados  a  secretaria  do  curso  com  dois  funcionários  para
atendimento  discente  em  um  espaço  limpo,  ventilado,  com
computadores, internet, armário,s mesas e cadeiras de trabalho e
um espaço com mesa e cadeiras para reuniões. [...]
Na  visita  in  loco,  verificou-se  que  as  salas  de  aulas
disponibilizadas  para  o  curso  são  muito  boas,  adequadas  ao
número de alunos por turma, com ar condicionado, instalação de
projetores,  boa  iluminação,  limpas,  com  cadeiras  de  boa
conservação e com acessibilidade.
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[...]
Na visita in loco e em reunião com o corpo discente, verificou-
se que a biblioteca central e setorial apresentam espaço físico
limpos  com ar  condicionado,  com acessibilidade,  espaços  de
estudos  coletivos  e  individuais,  porém o  acervo  bibliográfico
atende apenas de maneira satisfatória, havendo necessidade de
melhorias com livros de publicação recentes. [...]
Existem laboratórios especializados em todos os departamentos
com quantidade excelentes, em uma análise sistêmica e global,
aos  aspectos:  adequação  ao  currículo,  acessibilidade,  e
disponibilidade  de  insumos.  existem  três  fazendas  para
atividades  de  pesquisas  e  aulas  práticas,  localizadas  em
ambientes  distintos.  A universidade  disponibiliza  ônibus  para
traslado  de  estudantes  e  professores  e  nas  fazendas  existem
espaço de apoio para equipe realizar as atividades.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa  com  Transtorno  do
Espectro Autista ,  conforme
disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

Sim
Justificativa para conceito Sim:
A Divisão de Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a
Inclusão da UFC INCLUI- compete oferecer suporte pedagógico
ao estudante com deficiência e/ou com transtorno do espectro
autista durante sua permanência na Universidade e desenvolver
ações que contribuam para a  formação de servidores técnico-
administrativos e docentes, cabendo-lhe exercer esta função por
meio de várias ações.

4.10. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005)  Sim
Justificativa  para  conceito  Sim:O  curso  de  agronomia  oferta  a
disciplina  de  libras  como  optativa,  além  da  possibilidade  dos
estudantes cursarem outras disciplinas livres do curso de graduação
em libras da UFC.

4.9. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12.  Condições  de acessibilidade  para  pessoas  com deficiência  ou
mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e
208,  na  NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°  10.098/2000,  nos
Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria
N° 3.284/2003. Sim
Justificativa para conceito Sim:A UFC, tem implatado a política de
acessibilidade e inclusão por meio de projetos e ações desenvolvidos
pela Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. Foi verificado in loco
banheiros  adaptados  para  deficientes  com  mobilidade  de  acesso,
elevadores  em  prédios  com  mais  de  um  pavimento  e  rampas  de
acesso.

Fonte: dados da autora.

Quadro 12 - Zootecnia

CURSO: Zootecnia

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento: 284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial -

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 16/08/2017 a 19/08/2017

CONCEITOS POR DIMENSÃO
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Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

4,2

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4,3

Dimensão 3: Instalação física 4,1
Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3 A IES apresenta nas instalações, as salas de aulas estão bem 
adequadas, com boa iluminação e acústica,ventiladas, limpas, 
apresentam boa comodidade e espaço suficiente para o número 
de vagas de alunos do curso, bem como apresenta 
acessibilidade. [...]
1.14 O apóio discente previsto/implantado contempla muito bem
os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
acessibilidade, de atividades de nivelamento. [...]
3.4 As salas de aula são muito boas com capacidade para atender
pelo menos 50 (cinquenta) alunos, todas climatizadas, ventiladas
e com acessibilidade. [...]
3.10 Os laboratórios especializados são adequados ao currículo 
do Curso, com normas de segurança, equipamentos atualizados, 
disponibilidade de insumos e com acessibilidade, atendendo 
muito bem ao Curso de Zootecnia.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa  com  Transtorno  do
Espectro Autista ,  conforme
disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

Sim
Justificativa para conceito Sim:
Na UFC existe o Programa de Apoio Psicopedagógico (PAPEU)
e A Formação para Inclusão (INCLUI) que fornece todo apoio
necessário aos estudantes especiais.

4.10. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005)  Sim
Justificativa  para  conceito  Sim:A disciplina  Língua  Brasileira  de
Sinais é disponibilizada no PPC como disciplina optativa

4.9. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12.  Condições  de acessibilidade  para  pessoas  com deficiência  ou
mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e
208,  na  NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°  10.098/2000,  nos
Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria
N° 3.284/2003. Sim
Justificativa para conceito Sim:em todo o campus foi verificada que
há  condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e
mobilidade reduzida.

Fonte: dados da autora.

Quadro 13- Engenharia de Telecomunicações

CURSO: Engenharia de Telecomunicações

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento: 284-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 20/06/2018 a 23/06/2018
CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização 4.6
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didático-pedagógica
Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo técnico-
administrativo

4.73

Dimensão 3: Instalação física 4.2
Conceito Final 5

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  […] Como todos os docentes do curso tem regime de trabalho
de  tempo  integral,  todos  eles  possuem  gabinetes
individualizados de trabalho e  foram considerados excelentes,
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
disponibilidade de equipamentos de informática em função do
número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. […] Os
laboratórios  didáticos  especializados implantados com normas
de funcionamento, utilização e segurança atendem de maneira
excelente considerando a qualidade de equipamentos, adequação
ao  currículo,  acessibilidade,  atualização  de  equipamentos  e
disponibilidade de insumos. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa  com  Transtorno  do
Espectro Autista ,  conforme
disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

Sim
Justificativa para conceito Sim:
A IES conta  com o apoio  da  DIVISÃO DE ATENÇÃO AO
ESTUDANTE  -  Programa  de  Acompanhamento
Psicopedagógico ao Estudante Universitário (PAPEU) e com a
Divisão de Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a
Inclusão da UFC INCLUI que tem em sua equipe profissionais
para  a  proteção  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Transtorno  do
Espectro Autista.

4.10. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13.  Disciplina  de  Libras    (Dec.  N°  5.626/2005)  Sim
Justificativa para conceito Sim:A IES oferece a disciplina de
Letras Libras como optativa e com oferta regular.

4.9. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205,
206  e  208,  na  NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. Sim Justificativa para
conceito  Sim:A comissão  verificou  in  loco  as  condições  de
oferta, conforme a descrição apresentada pela IES, atendendo as
resoluções deste indicador.

Fonte: dados da autora.

Apresentados  os  quadros  relativos  aos  cursos  com  boas  condições  de

acessibilidade, passa-se a colacionar os quadros estruturados a partir dos relatórios dos cursos

que não tiveram boas avaliações para a temática abordada na pesquisa, quais sejam, Ciências

Sociais, Gastronomia, Oceanografia e Ciências Ambientais e Sistemas e Mídias Digitais.
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Quadro  14- Ciências Sociais (bacharelado/licenciatura)

CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS – bacharelado/licenciatura

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.
Instrumento: 164-Instrumento de avaliação de renovação de reconhecimento dos

cursos de graduação
Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 08/12/2010 a 11/12/2010

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didática pedagógica

Conceito 4

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

Conceito 4

Dimensão 3: Instalação física Conceito 5
Conceito Final Conceito 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3 3.2  –  A  estrutura  física  está  assim  disposta:  26  gabinetes  de
professores,  todos  com  acesso  à  internet;  2  gabinetes  para  a
coordenações  e  para  a  chefia  do  departamento;  1  Secretaria
acadêmica,  8  salas  de  aula  (no  primeiro  piso),  com  acústica
adequada, quadro, mesa de professor e cadeiras recém adquiridas,
ambientes  climatizados;  2  salas  de  aula  (no  segundo  piso)  com
acústica  adequada,  quadro,  mesa  de  professor  e  cadeiras  recém
adquiridas,  ambientes  climatizados.  As  dimensões  são  diferentes,
mas compatíveis com o número de alunos e as atividades exercidas;
1  auditório,  com  120  lugares,  mesa  de  som,  data-show;  tela  de
projeção; climatizada, com lugares para portadores de necessidades
especiais (embora o andar não ofereça acesso); Embora disponha de
cadeiras, estas são provisórias. O chefe de departamento comprovou
que  já  foram  adquiridas  novas  cadeiras,  inclusive  com  assentos
especiais para obesos; 2 banheiros (MAS/FEM) recém reformados,
para professores e banheiros para alunos, mas sem acessibilidade; 13
laboratórios de pesquisa e/ou núcleos de estudo e pesquisa,  todos
equipados  em média  com 3  computadores,  todos  com a  cesso  à
internet;  todos  com  bibliotecas  específicas  na  áreas  de  atuação,
alguns  com  multimeios,  inclusive  com  equipamentos  de
teleconferência;  1  copa;  2  amplos  ambientes  onde  funcionam  o
Programa de Pós-Graduação; Amplo estacionamento (50 vagas) para
professores;  1  biblioteca com amplo acervo (chamado de sala  de
leitura).  1  laboratório de informática  com 08 (oito)  computadores
com acesso à internet.  Os ambientes atendem muito além do que
especificado  no  PPC  e  estão/são  totalmente  compatíveis  com  as
finalidades  a  que  se  destinam  e  correspondem  aos  objetivos,
diretrizes consignados na proposta do curso.

Requisitos Legais e Normativos

4.3. Disciplina optativa /
obrigatória de Libras* (Dec.

5.626/2005).
(Não atende)

O PPC não prevê a inserção de Libras na estrutura curricular  do
curso, como disciplina obrigatória, nem tampouco prevê a inserção
de Libras na estrutura curricular do curso, como disciplina optativa.
Mas  cabe  ressalvar  que  nos  foi  apresentado  documentos  e
depoimentos  de  que  o  curso  oferta  tal  disciplina  como  optativa;
Ademais encontramos oferta da disciplina de libras como extensão
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universitária; além de oferta especial para servidores e professores;
Encontrou-se documentação de uma Comissão Institucional da UFC
que atua para elaboração,  planejamento e execução de política de
acessibilidade  e  inclusão;  Aquela  comissão  tem  composição  de
servidores, professores e alunos.

4.4. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida. (Dec.
5.296/2004, com prazo para

implantação das condições até
dezembro de 2008).

Não. Todos os acessos às instalações onde funcionam o curso não
oferecem acessibilidade; Para as salas de aulas, laboratórios, núcleos
e banheiros não há qualquer tipo de acesso que facilite a freqüência
ou  permanência  dos  portadores  de  necessidades  especiais;  Cabe
salientar  quer  as  bibliotecas  oferecem  rampas  e  elevadores,  bem
como  banheiros  com  acessibilidade;  Ressalve-se  ainda,  que  a
coordenação,  os  professores  e  alunos  já  utilizaram  diversos
instrumentos  para  obtenção  da  acessibilidade:  requerimentos,
solicitações, queixas na Ouvidoria universitária, dentre outras ações;

Fonte: dados da autora.

Quadro 15 – Ciências Sociais (bacharelado/noturno)

CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS – bacharelado/noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.
Instrumento: 249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e

a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Curso  

Número de avaliadores: 2 (dois).
Período da visita: 05/12/2012 a 08/12/2012

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

Conceito 3,9.

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

Conceito 4,5.

Dimensão 3: Instalação física Conceito 4,0.
Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3 […] A biblioteca oferece boas condições para estudo e consulta e
também de acessibilidade. […] Todos os acessos às instalações onde
funcionam o curso não oferecem boas condições de acessibilidade,
os  corredores  são  estreitos,não  existem banheiros  adaptados  e  há
apenas um elevador. No entanto as bibliotecas oferecem rampas e
elevadores, bem como banheiros com acessibilidade. Cabe destacar
que a coordenação,  os professores e alunos já utilizaram diversos
instrumentos  para  obtenção  da  acessibilidade:  requerimentos,
solicitações, queixas na Ouvidoria universitária, dentre outras ações.

Requisitos Legais e Normativos

4.10. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do
curso? Sim, a disciplina é oferecida como optativa.

4.9. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

Sim.  A  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com
deficiência e/ou mobilidade reduzida?  Trata-se de um prédio antigo,
não  projetado  para  atender  pessoas  com deficiência  ou  limitação
motora.  Os  banheiros  não  são  adaptados  e  os  corredores  são
estreitos.  Contudo  foi  instalado  um  elevador  para  possibilitar  o
acesso  até  as  salas  de  aula.  E  as  bibliotecas  apresentam  boas
condições de acessibilidade.

Fonte: dados da autora.
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Quadro 16 - Gastronomia

CURSO: Gastronomia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.
Instrumento:  249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e

a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Curso

Número de avaliadores: 2
Período da visita: 18/09/2013 a 21/09/2013

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

3.1.

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4.0.

Dimensão 3: Instalação física 2.6.
Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  […]  Todos  os  alunos  até  hoje  tiveram  aulas  práticas  em
condições  "improvisadas",  inicialmente  elas  ocorreram  no
Restaurante Universitário e atualmente eles tem todas as aulas
práticas nas instalações,  nas cozinhas do curso de economia
domésticas.  
Estes  laboratórios  são  muito  antigos,  e  não  possuem  as
instalações  adequadas,  são pequenos,  com difícil  circulação,
com alguns utensílios  domésticos  tais  como: louça,  panelas,
copos, facas. Eles tem mesas de fórmicas, fogão e fornos de
microondas  domésticos.  

Os  laboratório  são  locais  com  iluminação  e  ventilação
inadequadas,  e  sem  proteção  de  telas  nas  janelas  e  portas
(permitindo entrada de insetos na área de manipulação).  No
momento  da  visita,  foi  solicitado,  mas  eles  não  nós
apresentaram,  as  normas  de  funcionamento,  utilização  e
segurança  destes  laboratórios.  

Os  laboratórios  possuem poucos  equipamentos  modernos,  a
maioria dos utensílios são domésticos e antigos, não sendo os
mais  adequados  e  os  encontrados  nas  cozinhas  industriais.
Os laboratórios para aulas práticas (nas quais as turmas são
divididas  para  ter  um  máximo  25  alunos  por  aula),  são
insuficientes,  a  presença  de  25  alunos  neste  espaço  poderia
comprometer a qualidade didática das aulas praticas que são
imprescindíveis  na  formação  prática  deste  profissional.  
E também por questões de segurança, pois existe pouco espaço
para circulação e em caso de acidentes seria dificil uma rápida
evacuação do recinto. […]
Requisitos Legais e Normativos

4.10. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

Sim.

4.9. Condições de acesso para Não.  A  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com
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pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida  (Dec. N°

5.296/2004, com prazo de
implantação das condições até

dezembro de 2008)

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida.  Para  as  novas  salas,
laboratórios, sanitários e áreas de convivência a serem implantadas
apresentadas em projeto arquitetônico terão com adequações. Porém
o prédio ICA que visitamos durante a avaliação não atende e este
Decreto.

Fonte: dados da autora.

Quadro 17 - Oceanografia

CURSO: Oceanografia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento:  249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e

a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Curso

Número de avaliadores: 2
Período da visita: 05/05/2013 a 08/05/2013

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

3.4

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4.3

Dimensão 3: Instalação física 2.8
Conceito Final 3

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  O  LABOMAR  não  possui  infra-estrutura  para  facilitar  o
acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais.
Requisitos Legais e Normativos

4.13. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

Sim.
O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do
curso? A disciplina de Libras é oferecida como optativa na estrutura
curricular do curso em avaliação.

4.12. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

Não.
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência
e/ou  mobilidade  reduzida?  Não  existe  condições  de  acesso  para
pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida  no  prédio  do
LABOMAR,  local  onde  a  maior  parte  das  atividades
profissionalizantes são desenvolvidas.

Fonte: dados da autora.

Quadro 18 – Ciências Ambientais

CURSO: Ciências Ambientais.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento:  249-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e

a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de
Curso

Número de avaliadores: 2
Período da visita: 10/08/2014 a 13/08/2014

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

4.7.

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

4.9
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administrativo
Dimensão 3: Instalação física 3

Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  […]  Disposições  legais.  Nota-se  que  a  IES  não  atende  a
questão da acessibilidade, visto que não exitem adaptações no
prédio visitado pela comissão, tais como, ausência de elevador,
banheiros adaptados, rampas, corrimões, entre outras.
Requisitos Legais e Normativos

4.13. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

Sim.
O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular do
curso?  A disciplina  de  Libras  está  contemplada  no  PPC  como
disciplina optativa.

4.12. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

Não.
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência
e/ou mobilidade reduzida?  Embora as obras de adequação estejam
planejadas, os locais onde são desenvolvidas as atividades do curso
não dispõe de condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.

Fonte: dados da autora.

Quadro 19 – Sistemas e Mídias Digitais

CURSO: Sistemas e Mídias Digitais

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação
Instrumento: 284-Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial -

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Número de avaliadores: 2

Período da visita: 11/03/2018 a 14/03/2018

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização
didático-pedagógica

4,4

Dimensão 2: Corpo docente,
corpo discente e corpo técnico-

administrativo

4,55

Dimensão 3: Instalação física 3,3
Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão 3  3.1 [...] Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes
em tempo integral são muito bons, considerando os aspectos
de disponibilidade de equipamentos de informática em função
do  número  de  professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,
acústica,  ventilação,  acessibilidade,  conservação  e
comodidade.  [...]As  salas  de  aula  e  laboratórios  utilizados
como sala de aula implantadas para o curso são suficientes,
considerando os aspectos de quantidades e número de alunos
por  turma,  disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em
função das vagas autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. [...]
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Mesmo com as limitações citadas, a Comissão considera que
os  laboratórios  especializados  implantados  com  respectivas
normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de
maneira  suficiente,  aos  aspectos  de  adequação  ao  currículo,
acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade
de insumos. [...]
Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

Não
Justificativa para conceito Não:
A IES não possui regulamentação específica para a Proteção
dos  Direitos  da  Pessoa  com  Espectro  Autista,  conforme
recomenda a Lei Nº 12764, de 27 de dezembro de 2012, que
instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno  do Espectro  Autista,  estabelecendo diversas
diretrizes para sua consecução.

4.13. Disciplina de Libras (Dec.
N° 5.626/2005)

4.13. Disciplina de Libras   (Dec. N° 5.626/2005)  Sim
Justificativa  para  conceito  Sim:  O  Curso  de  Bacharelado  em
Sistemas  e  Mídias  Digitais  atende  ao  Decreto  Nº  5626/2005
oferecendo  a  disciplina  "Linguagem  Brasileira  de  Sinais"  como
optativa na matriz curricular, valendo 4 créditos correspondente a 64
horas-aula.

4.12. Condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida  (Dec. N°
5.296/2004, com prazo de

implantação das condições até
dezembro de 2008)

4.12. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida , conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e
208,  na NBR 9050/2004,  da ABNT,  na Lei  N° 10.098/2000,  nos
Decretos  N°  5.296/2004,  N°  6.949/2009,  N°  7.611/2011  e  na
Portaria N° 3.284/2003.
Não
Justificativa para conceito Não:A Comissão de Avaliação verificou
que o prédio do Instituto UFC Virtual, onde é ofertado o curso, foi
construído  recentemente.  Ainda  não  possui  rebaixamento  de
calçadas,  e  também não possui  rampas  de  acesso  ao  prédio  para
portadores  de  deficiência  ou  mobilidade  reduzida.  Também ainda
não foi  concluído o estacionamento,  e não possui,  portanto,  local
apropriado  para  estacionamento  de  público  com  mobilidade
reduzida. O prédio possui dois elevadores para acesso aos andares
superiores. Atende, aos portadores de deficiência visual no quesito
indicadores  em  Braile  nos  elevadores,  corredores,  salas  de  aula,
laboratórios,  instalações  sanitárias  e  em  todos  as  dependências.
Entretanto, o curso não atende o Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro
de  2004,  disposto  em  seu  Art.  15,  §  1º,  III,  que  determina  a
instalação de piso tátil direcional e de alerta.

Fonte: dados da autora.

Destinando-se  o  presente  tópico  tão  somente  à  apresentação  dos  quadros

representativos dos cursos que passarão à segunda parte da pesquisa e tendo sido realizada tal

tarefa,  o  estudo  está  apto  à  apresentação  e  análise  das  entrevistas  realizadas  junto  aos

coordenadores dos cursos.

Antes  de ingressar  na fase de entrevistas,  entretanto,  considera-se pertinente a

apresentação dos principais achados da pesquisa até a fase atual. É o que será exposto no

próximo subitem.
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6.1.4 Principais resultados antes da realização das entrevistas

Realizada  análise  dos  relatórios,  atividade  a  que  se  dedicou  o  capítulo  até  o

presente  momento,  algumas  questões  mereceram  destaque.  O  estudo  se  deterá  nestas

observações neste subtópico.

Em análise aos quadros estruturados a partir dos relatórios de visitas in loco dos

avaliadores do MEC, observou-se, inicialmente,  a atribuição de conceitos diferentes a um

mesmo curso. Conforme pode-se observar em análise aos quadros constantes dos anexos da

presente pesquisa, há duas avaliações distintas para o curso de Direito.

Em setembro de 2014, o curso "Direito Diurno" foi avaliado, obtendo conceito

4.1, na Dimensão 1 (Organização didático-pedagógica), 4.6, na Dimensão 2 (Corpo docente,

corpo discente e corpo técnico-administrativo), e 3.7 na  Dimensão 3 (Instalação física). O

conceito final atribuído ao curso foi de 4. Além disso, o curso obteve conceito "sim" para o

requisito  “Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida” e

“Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)”.

Em agosto  de  2015,  ou  seja,  11  meses  depois,  foi  avaliado  o  curso  “Direito

Noturno”. Este obteve conceito 4.7, na Dimensão 1 (Organização didático-pedagógica); 4.8,

na  Dimensão 2  (Corpo docente,  corpo discente  e  corpo técnico-administrativo);  e  4.5 na

Dimensão 3 (Instalação física). O conceito final atribuído ao curso foi de 5. Além disso, o

curso também obteve conceito "sim" para o requisito  “Condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida” e “Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)”.

Os dados apresentados revelam, inicialmente, que a metodologia utilizada pelos

avaliadores das visitas in loco aceita o arredondamento das notas. O curso de Direito Noturno,

por exemplo, embora não tenha alcançado conceito 5 em nenhuma das dimensões avaliadas,

obteve a nota máxima no conceito final.

Além disso, mesmo em sumária análise aos dados apresentados, é possível aferir

que o curso recebeu notas diferentes para todas as dimensões avaliadas. Registre-se que a

Faculdade de Direito,  embora ofereça aulas turnos distintos,  tem o seu funcionamento no

mesmo prédio, localizado na rua Meton de Alencar, no centro da cidade de Fortaleza.

Tal informação pode sugerir que, pelo menos em relação à terceira dimensão, os

cursos alcançariam notas similares dos avaliadores do MEC. Essa expectativa é reforçada pelo

fato de que os cursos foram avaliados pelo mesmo instrumento de avaliação, relativo ao ano

de 2012, num intervalo de apenas 11 meses. A despeito dessa expectativa, verifica-se que

terceira dimensão foi a que apresentou a divergência mais significativa para as notas dos dois
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turnos.  O  curso  "Direito  Noturno"  teve  uma conceito  superior  em 0.8  ao  curso  "Direito

Diurno" na terceira dimensão. Na primeira e na segunda dimensão divergência foi de 0.6 e

0.2, respectivamente.

Tal conjuntura evidencia que,  mesmo diante de critérios objetivos, a avaliação

resguardará seu caráter subjetivo. Consoante apresentado na parte da pesquisa destinada ao

referencial teórico, não se pode perder de vista que, por ser um juízo de qualidade, realizado

por  indivíduo munido de  valores  próprios  e  inserido  em um contexto  social  dinâmico,  a

avaliação não poderá ser encarada como atividade neutra ou imparcial.

A premissa de que a avaliação é uma atividade complexa e, em maior ou menor

grau,  essencialmente subjetiva deve estar presente em qualquer estudo que tenha foco em

resultados de avaliações,  assim como o presente.  A subjetividade da atividade de avaliar,

entretanto, não deve embaraçar a apresentação de resultados ou a proposta de melhorias por

parte dos pesquisadores. Deve, sim, direcionar aqueles a quem compete a tomada de decisões,

os quais devem estar sempre dispostos a relativizar os resultados das avaliações, rediscutir

possibilidades de melhorias  e experimentar  tantas realizações quantas forem necessárias  à

efetivação dos progressos sociais.

Uma outra questão que emergiu da análise dos relatórios coletados, foi a obtenção

da  nota  máxima na  terceira  dimensão  (Instalação  Física)  por  parte  do  curso  de  Ciências

Sociais, na avaliação realizada em dezembro de 2010, embora o curso não tenha apresentado

condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Na verdade, o

curso consta da lista dos 5 com as condições de acessibilidade menos satisfatórias.

Nas palavras dos avaliadores: "todos os acessos às instalações onde funcionam o

curso não oferecem acessibilidade; Para as salas de aulas, laboratórios, núcleos e banheiros

não há qualquer tipo de acesso que facilite a frequência ou permanência dos portadores de

necessidades especiais[...]" (RELATÓRIO AVALIAÇÃO IN LOCO- Curso: Ciências Sociais-

08/12/2010).

Se, num primeiro momento, parece surpreendente a situação acima descrita, em

sumária  análise  ao  instrumento  utilizado  na  avaliação,  é  possível  esclarecer  a  aparente

imprecisão  na  realização  da  avaliação.  Isto  porque,  no  ano  de  2010,  o  instrumento  de

avaliação utilizado era o publicado no ano de 2008 e, nele, não havia nenhuma análise acerca

da acessibilidade nos indicadores da terceira dimensão. A análise da acessibilidade do curso

era realizada, tão somente, no campo avaliativo destinado aos requisitos legais.

Por essa razão, não deveria ser tão inesperado encontrar um curso que, mesmo

sem quaisquer  condições  de  acessibilidade,  obtivesse  conceito  máximo  atribuído  às  suas
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instalações físicas.

A incorporação do tema da acessibilidade nos indicadores da terceira dimensão é

observada a partir do ano de 2012. Deste então, a temática permanece sendo avaliada nos

instrumentos vindouros. Tal fato reforça a ideia trabalhada nesta pesquisa, a qual indica que,

embora  a  universidade  e,  de  forma  mais  abrangente,  a  sociedade  não  sejam plenamente

acessíveis, todas as esferas sociais parecem evoluir nesse sentido.

Importa  frisar  que  esse  progresso  pode  decorrer,  inclusive,  da  evolução  na

regulamentarão da matéria, sumariamente descrita em tópico específico. Difícil definir se a

maior  sensibilização  relativamente  ao  tema decorre  do  caráter  cogente  da  lei  que  impõe

adequações em espaços públicos e privados para a garantia da acessibilidade, ou se o avanço

da legislação deriva de clamores sociais nesse sentido. Acredita-se que há mútua influência

entre sociedade e legislação. Entretanto, a despeito de qualquer discussão nessa seara, o que

realmente importa são os avanços sociais que asseguram direitos e garantias às pessoas com

deficiência.

Outro  achado  que  corrobora  com  a  referida  evolução  social  em  prol  da

acessibilidade foi  a  incorporação,  nos  instrumentos  avaliativos,  da análise  de  seu aspecto

atitudinal. Observou-se, no decorrer da pesquisa, que a preocupação com a faceta atitudinal da

acessibilidade só está presente a partir do instrumento de avaliação do ano de 2015. Não se

vislumbrou,  nos  instrumentos  de  2008,  de  2010  e  2012,  uma  atenção  voltada  para  este

aspecto.

Os relatórios analisados, naturalmente, refletem essa realizada. Só há menção à

perspectiva  atitudinal  da  acessibilidade  a  partir  do  ano  de  2016.  Em  2016,  existe  essa

referência  para a  relatório do curso de Biblioteconomia,  um dos cursos  que,  a  partir  dos

critérios elaborados neste estudo, compõe o grupo de 5 cursos com maior acessibilidade. Em

2017, já é possível encontrar citação à acessibilidade atitudinal em 9 cursos, quais sejam,

Letras  Espanhol,  Administração  Pública/EAD,  Administração  Pública,  Letras  Libras,

Medicina/Sobral, Ciências da Computação, Agronomia, Ciências Atuariais e Zootecnia. Já em

2018, encontra-se a referência em 4 cursos avaliados, quais sejam, Sistemas e Mídias Digitais,

Engenharia da Computação, Química e Matemática Industrial.

Registre-se  que  tais  referências  são  curtas  e  diretas,  tais  como  a  abaixo

colacionada:

1.5. Estrutura curricular   (Considerar como critério de análise também a pesquisa e
a extensão, caso estejam contempladas no PPC)  4
Justificativa para conceito 4:A estrutura curricular implantada contempla, muito
bem,  em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  flexibilidade,
interdisciplinaridade,  acessibilidade  pedagógica  e  atitudinal,  compatibilidade  da
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carga horária total e articulação da teoria com a prática.

Registre-se  que,  a  maioria  dessas  referências  não  podem  ser  observadas  nos

quadros constantes dos anexos da presente pesquisa, por integrarem a composição da primeira

dimensão,  que  não  foi  considerada  para  na  elaboração  destes.  Embora  sejam referências

tímidas,  vislumbra-se  um  nítido  progresso  na  forma  como  a  acessibilidade  é  tratada  no

decorrer dos relatórios. Inicialmente, um curso sem qualquer condição de acesso para pessoas

com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida  poderia  ter  conceito  máximo  atribuído  à  sua

infraestrutura, tal como ocorreu com o curso de Ciências Sociais no ano de 2010.

A partir do ano de 2012, observa-se que quando avaliavam as instalações físicas

da autarquia, os representantes do MEC estavam atentos às condições de acessibilidade dos

cursos. Já no ano de 2015, os relatórios demonstram que essa temática tem sua perspectiva de

análise ampliada, já podendo ser observada a avaliação de seu aspecto atitudinal.

Embora  seja  um  aspecto  mais  subjetivo,  a  construção  de  um  ambiente  mais

acessível passa, obrigatoriamente, pelo fortalecimento de sua perspectiva atitudinal, tal como

delineado no referencial teórico dessa pesquisa.

Além das verificações já apontadas, há outras duas observações já esclarecidas

durante a construção deste capítulo que serão apenas relembradas neste subtópico.

 Trata-se, primeiramente, da necessidade de relativização do conceito “sim” para o

requisito legal “Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida”,

presente entre 48 relatórios dos 61 que continham o campo “Requisitos Legais e Normativos”.

Isto porque uma aferição positiva por parte dos avaliadores não deve ser interpretada como a

existência de plena acessibilidade no curso. O conceito positivo apenas indica que o curso

segue,  de forma geral,  a legislação relativa à  temática,  havendo sempre possibilidades de

melhorias.

Também é oportuna a lembrança de que se verificou, no decorrer da pesquisa, o

transcurso de um considerável lapso temporal entre a publicação de um novo instrumento de

avaliação e sua efetiva utilização pelos avaliadores do MEC.

Por  fim,  cabe  ressaltar  que,  conforme  já  pontuado  anteriormente,  a  autarquia

estudada  possui  bons  resultados  para  a  temática  da  acessibilidade,  na  perspectiva  dos

relatórios de visitas in loco do MEC. Constatou-se que há, significativamente, mais relatórios

declarando  boas  condições  dos  cursos  para  a  temática  do  que  cursos  com  resultados

insatisfatórios,  segundo  os  critérios  eleitos  para  a  condução  da  pesquisa.  Além disso,  os

melhores resultados estão presentes nos relatórios mais recentes, o que corrobora a ideia de

que a autarquia está evoluindo na questão.
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Realizadas as obervações já destacadas no decorrer deste subtópico, o estudo está

apto à apresentação das entrevistas realizadas junto aos coordenadores dos cursos.

6.2 Entrevistas com os coordenadores dos cursos de graduação

Conforme  já  registrado,  nesta  etapa  foram  realizadas  entrevistas  com  os

coordenadores dos cursos que apresentaram melhores resultados na análise da temática e os

que apresentaram menos requisitos de promoção da acessibilidade. Nessa esteira, a pesquisa

elegeu os 05 cursos com mais alto grau de responsividade com a matéria e os 05 cursos com

desempenhos menos satisfatórios. A intenção, repise-se, é ampliar a perspectiva de análise do

tema e buscar aspectos similares entre os ocupantes de cada um dos grupos.

6.2.1 Características gerais do instrumento

Conforme evidenciado no capítulo destinado à metodologia, para a realização das

entrevistas,  optou-se  por  estabelecer  um  roteiro  prévio  com,  basicamente,  3  blocos  de

questões. Na primeira parte, buscou-se conhecer um pouco mais sobre a trajetória pessoal e o

vínculo do entrevistado com a autarquia estudada. Na segunda, investigou-se as dificuldades

enfrentadas pelo exercício da função de coordenador e a percepção geral dos gestores sobre a

promoção de direitos e garantias no âmbito da UFC. A terceira parte da entrevista é dedicada

diretamente à temática da acessibilidade no âmbito daquele curso.

Por  ser  uma  entrevista  semiestruturada,  existiram  algumas  variações  nos

questionamentos realizados a cada coordenador, embora a esfera de análise permaneça nos

moldes delineados no parágrafo anterior.

Feitas tais considerações e considerando que o instrumento já consta dos anexos,

passa-se a apresentar os dados coletados a partir dele.

6.2.2 Apresentação e análise dos resultados por blocos de entrevistas

Até este momento, o estudo identificou os cursos cujos relatórios de visitas  in

loco foram analisados. Entretanto, para preservar a identidade dos agentes envolvidos direta

ou indiretamente na pesquisa (docentes e discentes referenciados), na fase de entrevistas os

cursos serão identificados tão somente quanto ao grupo de que fazem parte. Saliente-se que,

independentemente do sexo da pessoa que ocupa a função, os representantes dos cursos serão
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sempre referenciados no masculino.

 Sendo assim,  os  cursos  que apresentaram desempenho satisfatório  no quesito

acessibilidade, após análise dos relatórios do MEC, serão denominados Cursos A, B, C, D e E

(Grupo 01). Os cursos que apresentaram desempenho pouco satisfatórios serão denominados

Cursos F, G, H, I e J (Grupo 02).

Antes da realização das entrevistas,  foi  encaminhada mensagem eletrônica aos

respectivos  coordenadores,  com informações  gerais  sobre  a  pesquisa  a  ser  realizada  e  a

solicitação  de  designação  de  dia/hora  em  que  os  mesmos  tivessem  disponibilidade  para

conversar sobre a temática. Das 10 mensagens eletrônicas encaminhadas, foram respondidas

07.  Dos 03 cursos  que não responderam, dois  pertenciam ao grupo 01 (cursos  com bons

resultados) e um pertencia ao grupo 02 (cursos com resultados insatisfatórios). Relativamente

a  esses  3  cursos  que não responderam,  tentou-se  realizar  comunicação por  telefone.  Tais

investidas, entretanto, não se mostraram exitosas.

Das 07 respostas obtidas, 04 coordenadores apresentaram resposta com anuência

imediata  à  participação  no  processo.  Desses  04  cursos,  dois  pertenciam  ao  grupo  01  e,

consequentemente, dois pertenciam ao grupo 02. Em outra resposta, o representante do curso,

pertencente ao grupo 02, não refutou a possibilidade de conceder a entrevista, entretanto, a

data indicada para a realização desta extrapolava o prazo delimitado para a coleta de dados do

presente estudo. Em um outro retorno, agora pertencente a um curso do grupo 01, observou-

se,  inicialmente,  uma  recusa,  motivada  pelo  exíguo  prazo  de  exercício  da  função  de

coordenador. Em novo contato, entretanto, obteve-se a anuência pretendida.

A  última  das  07  respostas  recebidas  merece  destaque.  Isto  porque,  nela,

identificou-se certo receio na abordagem da matéria. O representante do curso exigiu, para a

concessão  da  entrevista,  um  comprovante  de  vinculação  ao  programa  de  Mestrado

referenciado na mensagem eletrônica e uma solicitação por e-mail do orientador da pesquisa.

O coordenador justificou a solicitação, informando que o assunto merecia bastante

cautela, visto que o curso já havia enfrentado problemas relacionados à temática. O curso,

registre-se,  pertencia  ao grupo dos  que apresentaram desempenho pouco satisfatórios  nos

relatórios do MEC. As solicitações foram supridas e a entrevista foi realizada. Ocorre que,

durante a realização da mesma, foram esclarecidos os problemas enfrentados pelo curso que

motivaram  as  exigências  anteriores.  Solicitou-se,  inclusive,  que  estes  não  fossem

mencionados  no  estudo,  de  forma  a  afastar  a  possibilidade  de  identificação  dos  agentes

envolvidos e o surgimento de novas questões. A solicitação, certamente, será atendida.

A  despeito  do  cerne  da  questão,  é  possível  realizar  uma  reflexão  sobre  a
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resistência  apresentada  pelo  coordenador.  Os  dados  levantados  até  o  presente  momento,

materializados em documentos e relatórios, refletiam, em sua franca maioria, o “dever ser”

estampado  nos  normativos  e  as  adequações  estruturais  necessárias  à  harmonização  da

realidade  aos  padrões  instituídos.  Os  dados  já  analisados  conferiram  a  perspectiva

institucionalizada da questão.

Os documentos oficiais, entretanto, não exibem as microrrelações estabelecidas

pelos representantes da instituição que, independentemente das condições estabelecidas e dos

recursos disponíveis, tem de lidar com a questão de forma prática e direta. Os agentes da

universidade,  encarregados  de  colocar  em  prática  os  normativos  e  as  diretrizes  legais  e

institucionais, deparam-se com o aspecto atitudinal da acessibilidade, encarregados que são de

promover, com ou sem apoio, a acolhida e o ensino de todos os estudantes que se fizerem

presentes.

O receio do coordenador, de certa forma, reflete a prática da acessibilidade no dia

a dia da instituição. Tais relações não podem ser representadas pelos registros codificados e

tampouco pelos documentos oficiais.

Tornando à narração relativa às respostas apresentadas pelos coordenadores, tem-

se que, ao final, foram realizadas ao todo 06 entrevistas, três em cursos do grupo I e três em

cursos do grupo II. Não se vislumbrou, portanto, disparidade numérica entre a disponibilidade

dos coordenadores de cada um dos grupos.

Cientes  de  que  essa  análise  contribuirá  para  o  enriquecimento  desta  pesquisa,

passa-se à análise das entrevistas realizadas.

6.2.2.1 Análise das entrevistas – Perguntas Bloco I

A análise das entrevistas realizadas é feita por blocos, tal como apresentado no

roteiro, e por grupos de cursos, para melhor organização e sistematização das ideias.

Nessa etapa inicial, repisa-se, investigou-se a trajetória pessoal do entrevistado na

UFC e  seu  senso  de  pertencimento  à  universidade.  Para  isso,  realizou-se  perguntas  mais

gerais,  relacionadas  à  jornada  do  coordenador  dentro  da  autarquia,  ao  trabalho  na

universidade, ao trabalho na coordenação, à visão do professor antes e depois de assumir essa

função e a melhor parte dessa missão.

As perguntas foram, em regra, as abaixo transcritas:

* Você poderia descrever um pouco da sua trajetória junto à UFC?
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* Como é trabalhar na UFC?
* É a primeira vez que você é coordenador?
* A sua visão sobre "a coordenação" mudou depois que você assumiu essa função?
* Como é ser coordenador? O que você mais aprecia nesse exercício?

No Grupo I, repisa-se, os cursos entrevistados serão aqui denominados A, B e C.

O coordenador do Curso A conta com 10 anos de trabalho junto à universidade, e desde 1998

possuía vínculo de estudante. É possível perceber, a partir de seu discurso, um sentimento de

pertencimento à autarquia bem profundo e uma real satisfação em exercer suas atividades

nessa universidade. Nesse bloco de perguntas, sobre o trabalho na UFC, comentou:

“[...]Eu me sinto muito acolhido e muito grato...eu me sinto muito feliz aqui….porque foi a

casa  onde  eu  ingressei  como  estudante...e  hoje  eu  ministro  aula  no  curso  que  me

formou...tenho como colegas pessoas que foram meus professores, então me sinto realizado

nesse sentido...de ter conquistado...de  ter tentado, ter conseguido, ter dado certo entrar...ter

conseguido ingressar...e a sensação que tenho é essa, de satisfação[…]”(Curso A)

Sobre o trabalho na coordenação, o entrevistado revelou que a visão em relação à

coordenação  mudou  bastante  depois  que  assumiu  essa  função.  Anteriormente,  via  a

coordenação como uma instância administrativa e pedagógica. Hoje, no exercício, percebeu

que o coordenador deve ter muita articulação para trabalhar com os mais variados problemas,

que envolvem relações interpessoais. Nesse contexto, aduziu:

[...]demanda é muito  grande...aqui  nós  temos aproximadamente  300 alunos,  é  um grupo

muito heterogêneo, então os problemas são de todas as naturezas...financeiros, econômicos,

geográficos, psicológicos, psiquiátricos, de acessibilidade, então a gente não está aqui só

para assinar papéis e despachar documentos...a gente tá aqui para prestar esse atendimento

muito humano, é um lado do fazer profissional que requer, sabe, um talento...um dom, além

do mero pragmatismo e do mero tecnicismo...e que vai muito além do preciosismo jurídico e

administrativo… (Curso A)

Para o gestor, ser coordenador é colocar o aluno em primeiro lugar, a despeito de

algumas  conveniências  requestadas  pelos  docentes  ou  mesmo  do  interesse  da  própria

coordenação. A melhor parte desse exercício, na sua visão, é o contato com o corpo discente.

O fato de ser coordenador o aproxima de muitos alunos, dos mais diversos semestres, pois é
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requisitado para resolver as mais diversas demandas. A par de todos os problemas, o docente

informa que consegue antever soluções, ser mais propositivo e tomar decisões mais acertadas.

Tal sentimento de pertencimento não é percebido da mesma forma relativamente

ao gestor do curso B, que ingressou na autarquia no ano de 2014, vindo de outro estado. A

satisfação em trabalhar na universidade, entretanto, também é notória. Ao ser indagado acerca

do trabalho na UFC, disse:

Eu acho um local bastante desafiante,  bastante interessante.  Eu vejo que a Universidade

Pública,  como  eu  vim  da  privada,  anteriormente,  eu  percebo,  assim,  que  ela  tem

possibilidades inúmeras. A capacidade dela de fazer investimento é muito grande. Entretanto,

né, ela tem todas as dificuldades, por ser uma instituição pública, acaba dependendo muito

dos recursos que são disponibilizados pelos governos. Então, a gente pega umas fases bem

complicadas, com menos recursos, que acaba influenciando muito no meu trabalho, né […]

(Curso B)

 

Sobre  o  exercício  na  Coordenação,  e  a  eventual  mudança  de  visão  depois  de

assumir o cargo, o docente afirmou que sempre entendia esse trabalho como sendo muito

importante e fundamental, entretanto, depois que esteve na função, passou valorizar mais as

pessoas que encaram esse desafio.

Além disso, ao ser indagado sobre como é ser coordenador, o entrevistado, uma

vez mais, salientou que é uma função bem desafiante, principalmente em relação aos pares,

seus colegas professores, já que sua relação com os alunos sempre foi muito boa.

O  representante  do  Curso  C,  em 2019,  completa  07  anos  de  Universidade  e

também  veio  de  fora  do  estado,  tendo  inclusive  morado  em  outro  país  por  ocasião  da

realização de sua pós-graduação. Ao ser indagado sobre o trabalho na universidade, falou:

É bom e é ruim ao mesmo tempo, sabe? Assim, é uma universidade renomada. Você acha que

ela tem uma estrutura muito boa e, a bem da verdade, alguns departamentos, alguns cursos

tem uma estrutura(…) Muitas das coisas que a gente faz a gente tem que pegar recurso

próprio pra fazer, se a gente quiser fazer. Ou então a gente conta com a colaboração dos

alunos também. Então, assim, a  Universidade que recebe a quantidade de recursos que diz

receber, acho que alguns cursos são...ficam muito aquém daquilo que a Universidade poderia

fazer efetivamente.  (Curso C)
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Alguns  trechos  foram  suprimidos  em razão  da  possibilidade  de  identificação

imediata  do  entrevistado.  A essência  da  citação,  entretanto,  aponta  para  o  fato  de  que  o

professor, e mesmo alguns discentes, já tiverem que comprar insumos e bancar estruturas da

universidade. Percebe-se certo descontentamento do gestor com a situação.

Ao  ser  questionado  sobre  alguma  mudança  de  visão  sobre  a  coordenação,  o

docente revelou que sempre sonhou em ser coordenador porque nunca concordou com os

cursos de sua área que existem no Brasil. Disse que, algumas pessoas, ao compararem cursos

nacionais de sua área com os internacionais, acreditam que os cursos de fora são melhores.

Para o professor, isso é um erro, já que não existe um critério de comparação. A ideia era a de

modernizar seu curso, e ele acredita que está realizando essa missão.

Discursando sobre o que mais aprecia no fato de ser coordenador, expressou:

Eu acho que é relacionamento com os alunos, entendeu? Eu acho que a única coisa que eu

vou levar da Coordenação efetivamente é isso. O resto é chato. A questão burocrática é chata

porque o serviço público é ineficiente, o serviço público não funciona. Tudo muito demorado.

Tudo muito burocrático. Tudo muito, tudo tem muita lei, mas eu acho que o principal é a

questão do relacionamento com os alunos.  Você conseguir lidar com alunos que estão a

ponto de sair do curso ou, muitos já me procuraram, estavam a ponto de se matar, e você

conseguir conversar com eles e mostrar uma realidade pra eles, e convencer que o caminho

que eles estavam optando não era o melhor. E você ver um aluno desse se formando não

tem... é o “Credicard/Mastercard”...não tem preço.(Curso C)

Embora revele certa insatisfação com o serviço público e com a burocracia que

envolve o trabalho do coordenador, o discurso do professor evidencia sensibilidade no trato

com os estudantes que passam por alguma situação delicada, conforme sugerido pela citação.

O  coordenador  aparentemente  apresenta  muito  contentamento  com o  relacionamento  que

constrói com o corpo discente.

Até aqui, verifica-se que há um certo padrão de respostas. Os gestores até aqui

relacionados mostram bastante entusiasmo no relacionamento com o corpo discente. Todos

eles, pontue-se, são coordenadores de curso pela primeira vez.

Observa-se, ainda, uma diferença nos discursos até aqui apresentados. Enquanto o

coordenador  do  Curso  A,  que  possui  mais  anos  de  casa  e  cujo  vínculo  com a  UFC foi

estabelecido desde sua graduação, realiza um discurso de gratidão e de pertencimento,  os

representantes dos Cursos B e C destacam os desafios da tarefa. Em que pese a manifestação,
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por  vezes,  carregada  do  representante  do  curso  C,  verifica-se,  nitidamente,  o

comprometimento com o trabalho que realiza,  na medida em que reporta  gastos  pessoais

destinados ao trabalho na autarquia.  Todos os coordenadores  demonstraram, de diferentes

formas, desvelo com o trabalho que desempenham.

Partindo  para  a  análise  dos  representantes  do  Grupo  II  (Cursos  F,  G  e  H,)

encontra-se situação similar.

O coordenador do Curso F, que está na autarquia desde 2000, ou seja, há quase 20

anos, afirmou ter ingressado na coordenação há aproximadamente um ano, sendo a primeira

vez que ocupa a função de coordenador de curso.

Afirmou  ainda  que  gosta  muito  do  que  faz  na  UFC  e  que  sempre  procurou

fomentar seu trabalho. Sobre eventual mudança na visão sobre a coordenação, expôs que já

acompanhava de perto as atividades da coordenação, em razão de outra função que ocupava.

A despeito  dessa  aproximação,  o  gestor  disse  que  não  tinha  noção  do  quanto  a  questão

administrativa tomava tempo.

Quanto ao exercício da função de coordenador, o docente declarou:

É cansativo, sinceramente… é prazeroso, por um lado, quando a gente vê bons resultados,

por exemplo, (...)Na pesquisa a gente planeja, “vou fazer isso essa semana...” e a graduação

ela explode...toda hora é uma questão...então a gente sente essa dificuldade(…) isso tudo é

meio espontâneo demais, atropela toda uma rotina de quem faz pesquisa como eu( …)

(Curso F)

A fala do coordenador revela uma outra questão que se tornou um padrão de

respostas, já que se repetiu em muitas entrevistas, de cursos pertencentes aos dois grupos: a

ausência de tempo para o planejamento. As inúmeras questões que surgem na coordenação,

que tornam a rotina administrativa exaustiva, tomam muito do tempo do gestor que, em meio

ao turbilhão de atividades, finda por deixar o planejamento acadêmico em segundo plano.

Relativamente ao que mais estima na função,  o professor  também destacou a

proximidade com os  alunos,  a  possibilidade ajudá-los,  de trabalhar  em questões  que,  por

exemplo, diminuam a evasão escolar.

O coordenador do curso G ingressou nos quadros da autarquia como docente em

2013,  mas também já  possuiu vínculo  estudantil.  Como os  demais,  exerce  a  função pela

primeira  vez.  Interessante  notar  que,  ao  descrever  como é  trabalhar  na  UFC o professor

destacou  como  algo  positivo,  o  que  alguns  outros  interpretaram  como  sendo  uma

desvantagem: o excesso de normatização. Nas palavras do entrevistado:
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[...]No  geral  é  muito  bom  porque  a  UFC  tem  norma  pra  quase  tudo,  então  qualquer

problema que você tem, administrativamente falando, na coordenação, agente tem norma,

tem  CONSUNI,  tem  CEPE,  quase  tudo  que  a  gente  consegue  imaginar,  já  tem

regulamentação… (Curso G).

O excesso  de  normativos,  que  para  alguns  contribui  para  a  burocratização  do

serviço  público,  para  o  coordenador  do  curso  G  confere  mais  precisão  à  atividade

administrativa.  Como  os  outros  entrevistados,  o  docente  também  se  surpreendeu  com  o

volume de demandas na coordenação. Questionado sobre a mudança de sua visão depois que

assumiu a função, afirmou que mudou completamente sua percepção. Destacou, também o

volume de coisas “pequenas” que tomam muito tempo e algumas atribuições relacionadas, por

exemplo, à visita do MEC, a qual aconteceria em breve no curso, e que requereriam muito de

seu trabalho.

Quanto a melhor parte de ser coordenador, também registrou a proximidade com

os  alunos  e  a  possibilidade  de  ajudá-los  em articulado com os  demais  colegas  docentes.

Literalmente:

Bem ou mal você tem uma aproximação maior com os alunos...então realmente você começa

a conhecer os alunos...quando chega aluno que tem um problema em casa...algumas coisas

você só começa a entender, quando começa a chegar em você..quando você só é professor em

sala de aula isso não chega...e muitas vezes a gente tem que resolver, não pelas amarras da

UFC...é  chegar pro professor  e  dizer  “olha,  essa aluna só vai  chegar na tua aula 9 hs

...porque ela ‘dá de mamar’...e ela tem esse direito...ela vai chegar só 9 hs na tua aula(...)”

(Curso G).

Das palavras dos docentes, depreende-se que há, dentro de uma coordenação, uma

infinidade de questões peculiares, uma rede infindável de microrrelações que demandam uma

articulação  imediata  dos  professores.  Tais  processos  ocorrem  em  apartado  dos  registros

codificados e exigem uma solução imediata, alheia às amarras da UFC.

Finalizando a exposição das respostas relativas ao primeiro bloco de questões,

apresenta-se os dados coletados da entrevista do Curso H. Com cinco anos de universidade,

seu coordenador também assume pela primeira vez a essa função. Comentou acerca de um

vínculo anterior de dois anos como professor substituto.
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Indagado acerca do seu trabalho na UFC, o docente possuí uma fala entusiasmada,

destacando a possibilidade de constante qualificação:

A Universidade é o melhor trabalho do mundo! Você tem a possibilidade de fazer...de fato a

gente tem a questão  da autonomia,  que é  muito  importante...então  a gente  faz  pesquisa,

ensino, extensão e trabalha na nossa área, na qual a gente se formou, na qual a gente vai se

aprofundando, então a possibilidade também de se qualificar constantemente, todo semestre,

a  cada  curso  que  você  tem essa  oportunidade,  a  gente  tem realmente  uma condição de

trabalho diferente da que é dada a professores no ensino médio e na educação básica, né (…)

(Curso H).

Falando  sobre  o  exercício  da  função de  coordenador,  o  regozijo  diminui,  e  o

gestor destaca que tal trabalho é cansativo por causa da burocracia. Sobre eventual mudança

de visão depois que assumiu a coordenação, afirmou:

Não...é...pra mim, assim, o principal problema da coordenação é a questão da burocracia,

que é muito grande, muitas vezes você não tem como...é...trabalhar as questões pedagógicas,

até mesmo a questão da acessibilidade, quer dizer, pensar a dinâmica política e pedagógica

do curso, por conta da rotina e da quantidade de pequenos procedimentos burocráticos que

se acumulam e acabam prejudicando muito o trabalho…(Curso H)

O professor  ratifica  a  ideia  de  que  a  expressiva  quantidade  de  procedimentos

burocráticos  acaba  por  prejudicar  o  planejamento  político-pedagógico  do  curso.  Não  se

mostra, como a maior parte dos demais entrevistados, surpreso com o volume de trabalho na

coordenação.  Parece,  contudo,  desapontado  com  a  falta  de  tempo  para  questões  de

planejamento.

 Inovando nas respostas conferidas relativamente à questão acerca do que mais

aprecia  naquele  trabalho,  o  docente  revelou  que  o  que  mais  gosta  é  poder  pensar  nas

dinâmicas político-pedagógicas do curso:

[…] o ano passado, semestre passado... nós tivemos uma grande discussão sobre a reforma

do nosso projeto político pedagógico, o que, pra mim, é o que deveria ser integralmente o

trabalho do coordenador...infelizmente não é por conta de algumas rotinas, de burocracias,

que fazem com que a gente acabe perdendo tempo nessas...assim, que não é a prioridade...ou
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que não deveria ser a prioridade...(Curso H)

Do que foi até aqui apresentado, percebe-se que não houve disparidade relevante

entre as entrevistas realizadas para os cursos do grupo 01 e para os cursos do grupo 02.

Todos os entrevistados estavam exercendo a função de coordenador pela primeira

vez. Nos dois grupos, verificou-se discursos mais entusiasmados, que revelavam um maior

pertencimento à universidade, e discursos mais pragmáticos, que destacavam a exaustão das

práticas burocráticas e os desafios do cargo ocupado.

Cindo dos seis entrevistados mencionaram que um maior contato com o corpo

discente é um ponto positivo da função, na medida em que conhecem melhor as demandas de

cada um, aumentando as chances de ajudá-los. A colocação sugere um compromisso com o

trabalho e o foco dado aos alunos.

Realizadas tais colocações, passa-se ao segundo bloco de questões.

6.2.2.2 Análise das entrevistas – Perguntas BLOCO II

No  segundo  bloco  de  questões,  investigou-se  as  principais  dificuldades

enfrentadas pelo coordenador e o apoio por ele recebido pelos pares, pelo corpo discente e

pela gestão superior no exercício de sua função. Buscou-se compreender melhor os embaraços

da atividade, para ajudar na construção do panorama em que o professor está inserido, lidando

diariamente com as mais diversas questões, dentre elas a acessibilidade.

Além  disso,  peguntou-se  acerca  da  promoção  de  direitos  e  garantias  na

Universidade, buscando conhecer um pouco da visão do docente sobre a UFC. Além disso,

essa indagação afastava-se das mais gerais e dava um primeiro passo em direção ao cerne do

objeto deste estudo. Nessa esteira, indagou-se:

* Quais as maiores dificuldades do seu dia-a-dia? Há apoio dos discentes, dos docentes e da
gestão superior?
* Do ponto de vista de promoção de direitos e garantias, o que você acha que a UFC consegue
contemplar e o que ela não consegue?

No grupo I, o coordenador do Curso A, reportou que as maiores dificuldades do

exercício da coordenação é  tentar  negociar  com os outros docentes alguma mudança,  por

exemplo, de postura em sala de aula ou de metodologia para uma disciplina.  Além disso,

menciona os problemas que extrapolam seu poder de decisão:
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É quando, às vezes, é preciso a gente tentar negociar com o colega professor uma mudança

de postura  me  sala  de  aula,  negociar  uma  outra  metodologia  pra  uma  determinada

disciplina, é a gente lidar com problemas que extrapolam o nosso poder de decisão,é a gente

conhecer o problema, conhecer o aluno, saber que é verdade e não poder fazer nada...porque

se a gente pudesse ajudar a todos que a gente gostaria de ajudar, a gente passaria aqui o dia

em atendimento humanitário,  em atendimento de assistente social,  mas não é isso, muito

embora a gente deva ter sensibilidade para certas questões, mas nós não podemos resolver

todas. Eu acho que eu me sinto um pouco frustrado quando eu tenho que dizer para o aluno

“não tenho uma solução para você”...procure outro caminho…   (Curso A)

Em que pesem as  dificuldades  relatadas,  o  entrevistado destacou que se sente

muito apoiado pelos colegas docentes, pelos estudantes do curso e pelos demais setores com

quem se  relaciona  no  exercício  de  suas  atividades.  Analisando a  promoção de  direitos  e

garantias pela UFC, o professor mencionou:

Eu acho que a gente poderia...se a gente pudesse ampliar bolsas de assistência, que não é

que a Universidade não ofereça, ela oferece, mas eu acredito que seria melhor se ela pudesse

oferecer  mais…Se  os  nossos  alunos  tivessem  um  atendimento  em  todas  as  esferas,  nas

coordenações, nos departamentos, nos setores todos mais direcionados para as necessidades

individuais de cada um...seja o mudo, seja o surdo, o cego, o cadeirante...eu acho que a gente

não tá preparado para receber todo mundo como nós deveríamos receber...esses cidadãos,

prestar um serviço público de qualidade pra essas pessoas também… (Curso A)

O professor chega à questão da acessibilidade, chamando a atenção para o fato de

que, em sua visão, a universidade ainda não está preparada para receber todos os públicos.

Além disso, destaca a importância das bolsas de assistência. Nessa esteira, cabe evidenciar

que outros entrevistados relataram a percepção de um empobrecimento da classe estudantil,

conjuntura que amplia a importância da concessão de bolsas.

O coordenador do  Curso B, respondendo ao mesmo questionamento, destaca a

preocupação da Universidade em “ser para todos”. Em suas palavras:

Olha, uma coisa que eu gostei muito de ver aqui na Universidade pública é de perceber, não

sei  se  é  de todos,  mas principalmente na UFC, é essa preocupação de atender  todos os
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alunos. É de entender que a Universidade é sim para todos, apesar de alguns discursos aí.

Ela  é  sim  para  todos  e  principalmente  pras  pessoas  que  tem  algumas  necessidades

econômicas maiores. Admiro muito esse trabalho aqui na UFC de ter um refeitório com uma

alimentação a preço acessível,  de ter  as  moradias  pros  alunos.  De ter  esses  espaços de

convivência  pra  eles.  As  bolsas  que  existem.  São  coisas  que  não  facilitam,  mas  tornam

possível que essa população, que antes era totalmente marginalizada, consiga usufruir desse

direito de frequentar uma universidade de qualidade.  (Curso B)

Coadunando com o que se discutiu no decorrer da pesquisa, o gestor pontua o

papel social da universidade e a responsabilidade que a UFC tem com sua missão de atender a

todos.  O professor  pontuou que falta  muito para que a  Universidade contemple todos os

direitos e garantias, mas ressaltou, conforme citado, o que já é feito.

Falando sobre as maiores dificuldade em ser coordenador, mencionou que são as

limitações  do  trabalho,  já  que  algumas  coisas  têm de  ser  realizadas  pela  direção,  outras

precisam de liberações de verbas governamentais.  Apesar disso, disse que gosta muito de

trabalhar com legislação e com o trabalho dito burocrático. O coordenador também se diz

apoiado pelos colegas, pela direção e, principalmente, pelos estudantes.

O coordenador do Curso C, por seu turno, revelou que não se sente apoiado em

sua missão. Sem eufemismos, destaca:

Não. Pouco. Você só toma pedrada. Do conjunto todo. É porque hoje a Universidade, ela, ela

é muito politizada. E a politização dentro da Universidade, ela não é igualitária...então, se

pende muito pra um lado político, se você não faz parte, não pensa como esse lado político,

você é visto de uma forma negativa. Hoje, quem fala mais alto dentro da Universidade é um

grupo político, não é maioria mais, eu não acredito mais que seja maioria, mas é o lado que

fala mais alto. Se você não concorda muito com esse lado, o pessoal que grita mais te taca

mais pedra, entendeu? Acontece tudo isso. (Curso C)

Mais uma vez, o gestor demonstra certa insatisfação com a conjuntura na qual está

inserido. Ao relatar as principais dificuldades quanto ao exercício da coordenação, destacou

que o coordenador,  embora seja  muito cobrado pela  administração,  pelos colegas  e pelos

alunos, não tem autonomia, nem poder de decisão:

Acho que é... você não tem... a bem da verdade, ser coordenador, você só apaga incêndio...
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Você não tem poder de decisão nenhum, você não tem autonomia pra fazer absolutamente

nada, as pessoas acham que você é coordenador do curso, você determinar, por exemplo,

quem  vai  ser  contratado,  quem  não  vai  ser  contratado,  que  você  recebe  dinheiro  pra

administrar  o  curso.  (...)  muitas  vezes  a  gente  fica  sabendo  por  último  das  coisas  que

aconteciam, só tem que cumprir determinações, não precisaria ser assim... Ele poderia ser

mais  ouvido  justamente  porque  ele  tá  mais  em  contato  com  os  professores  e  com  os

alunos...Ele é muito penalizado por essa função. Porque a administração superior bate no

coordenador, exige muito do coordenador, e os professores e os alunos exigem demais do

coordenador. O coordenador, a bem da verdade, não tem condição de fazer nada, determinar

nada.  (Curso C)

O gestor segue demonstrando dissabor, reclamando da falta de autonomia para

realizar muitas coisas; relatou,  inclusive,  que deveria ser mais ouvido. O docente também

salienta a ideia esposada por outros entrevistados de que na coordenação apenas se “apaga

incêndio”.

Ingressando na temática dos direitos e garantias promovidos e não promovidos

pela autarquia, salientou:

[...] a universidade só começa a pensar em seguir a legislação a partir do momento em que

ela é cobrada por isso. Acho que deveria ter um grupo de pessoas dentro da Universidade ou,

talvez  não  necessariamente  dentro  da  Universidade,  mas  no  MEC,  articulado  com  as

instituições pra fazer valer a lei...  E não pra determinar um prazo específico que se não

entrar  vai  estar  contra  a  lei.  Você  pega  essa  parte  de  acessibilidade,  essa  parte  de

acessibilidade já existe há anos. Por que só nos últimos, né...precisou o MEC marcar uma

visita aqui no curso XXX, pra o Centro XXX, ou sei lá, pra Universidade se mobilizar pra

fazer o processo, pra fazer, né, os pontos de acessibilidade e, ainda assim... o elevador, por

exemplo, nem funciona. Nunca funcionou. Precisa ser desse jeito? Então, a gente tem um

problema administrativo muito grande. Não sei se é dessa Universidade especificamente ou

se todas as Universidades são dessa forma...  Mas eu vejo que a gente tem um problema

administrativo muito grande dentro do serviço público.  As coisas só funcionam mediante

cobrança. (Curso C)

Diferentemente dos outros dois entrevistados do grupo I, o entrevistado disse que

a  universidade  apenas  cumpre  a  legislação  quando  é  cobrada  para  tal,  exemplificando
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inclusive que algumas mudanças em matéria de acessibilidade só ocorreram em seu curso

depois do agendamento de uma visita do MEC.

Os  coordenadores  dos  Cursos  A e  B,  por  sua  vez,  ao  responder  o  mesmo

questionamento,  destacaram  a  necessidade  de  fortalecer  políticas  já  praticadas  pela

universidade, o que sugere a percepção de uma responsabilidade social da autarquia, mesmo

diante de muitas oportunidades de melhoria.

Partindo para as respostas dos cursos do Grupo II, tem-se que o coordenador do

Curso F, ao ser indagado quanto às maiores dificuldades da função, repisou o fato de não

poder planejar o dia a dia, tendo em vista que os problemas surgem muito espontaneamente.

Apesar desse revés, o professor se disse bastante apoiado por todos.

Em relação aos  direitos  e  garantias,  o  docente  indicou que,  relativamente  aos

docentes,  a  universidade  contempla  bem  seus  compromissos,  embora  seja  limitada  pelo

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). Partindo para essa análise

relativamente ao corpo discente, destacou o tema da acessibilidade. Verbalmente:

No caso da acessibilidade, acho que a gente deveria ter um apoio psicopedagogo na unidade,

isso  é  uma coisa  que  a  gente  tá  aprendendo,  a  UFC tá  aprendendo(…)  A maioria  dos

professores da universidade chegam doutores, mas não chegam pedagogos...Esse programa

que  agora  chama  “CASa”4,  na  minha  época  tinha  um  outro  nome  que  era  “Docência

Universitária”, alguma coisa assim, ele ajuda muito nisso, porque ele treina os professores

em várias outras atividades ligadas à docência, porque quando a gente sai da pesquisa a

gente sai pesquisador e não professor… (Curso F)

O gestor  destaca  a  necessidade  de  um apoio  psicopedagógico  para  lidar  com

algumas questões em relação à recepção de estudantes com deficiência. Faz, inclusive, uma

sugestão, posteriormente endossada por outro coordenador, de que, quando do ingresso desse

estudante, seja realizada uma análise quanto aos cursos que seriam mais propícios para ele.

Em suas palavras:

Deveria ser uma coisa natural...se chegou na universidade e agente olha pro aluno e vê que

ele  tem  esse  problema,  ele  deveria  ser  levado  automaticamente  pra  um  outro  tipo  de

4A Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa (CASa) é o programa de formação docente da
Universidade Federal do Ceará (UFC) criado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), no ano de 2009, no
contexto  da  expansão  e  interiorização  da  educação  superior  gerado  pelo  Programa  de  Apoio  a  Planos  de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
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educação, porque não adianta a gente absorver e não formar, na minha opinião, porque isso

gera uma frustração muito grande(…)Em uma universidade mais ideal, esses alunos tinha

que ter  essa  avaliação nos  primeiros  semestres,  identificados por  pessoas especializadas

nessas questões e um tratamento especial mesmo…eu não quero que esses alunos tenham um

privilégio,  não  é  um  privilégio,  mas  é  uma  necessidade  de  uma  forma  de  educação

diferenciada porque eles trazem problemas de formação de lógica, de aprendizado, que às

vezes a gente não consegue recuperar no dia a dia…(Curso F)

A ideia ventilada pelo docente emergiu das situações que enfrenta em seu curso,

relativas a estudantes que ingressaram em vagas reservadas, e, em razão de deficiências de

natureza intelectual, não estão conseguindo avançar no programa.

Importa  ressaltar  que,  durante  a  realização  da  entrevista,  não  se  percebeu  a

intenção do coordenador de cercear a possibilidades desses alunos estarem no curso de sua

opção. O que foi sentido, inclusive em conversa realizada fora do momento da entrevista,

quando o gravador já não estava mais ligado, foi a angústia com relação à formação dos

estudantes;  a  preocupação em deixá-los  “no meio do caminho”.  Durante a  realização das

outras entrevistas, observou-se essa inquietação é compartida por outros coordenadores que

também possuem alunos com deficiência intelectual em seus cursos.

O  Coordenador  do  Curso  G,  refletindo  sobre  os  direitos  e  as  garantias

contemplados  ou  não  pela  UFC,  salientou  que,  comparada  à  sua  época  de  estudante,  a

universidade cresceu bastante. Destacou o aumento no número de bolsas, de micro-ônibus, de

serviços ofertados pela universidade aos estudantes, como tratamento dentário, dentre outros.

O coordenador, assim como outros entrevistados, destaca a importância das bolsas

concedidas pela UFC, face à situação econômica de alguns alunos. Nesse sentido, afirma:

[…] em 2004 (…) não tinha a quantidade de bolsa que tem hoje, quando saía uma bolsa a

gente se matava a tapa...quando eu digo bolsa, eu digo no geral...monitoria,  iniciação à

docência,  apoio  ao  estudante,  bolsa  de  trabalho...não  tinha  essa  quantidade  de  hoje,

proporcionalmente a quantidade bolsas/número de  alunos...eu não tenho esse número na

mão, mas eu tenho certeza que hoje a UFC tem muito mais..e bem ou mal isso oferece um

suporte ao aluno, porque, como eu te falei, tem aluno meu que vem com o dinheiro contado e

400 reais é uma fortuna pra ele todo mês….então isso eu acho que a UFC está conseguindo

atender apesar de estar com o mesmo orçamento de 2016 (…) (Curso G)
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Ainda  nessa  temática,  o  professor  aduz  que  a  universidade  precisar  melhorar

bastante  em  infraestrutura.  Exemplificando,  alerta  que  o  incêndio  ocorrido  no  Museu

Nacional do Rio de Janeiro poderia ocorrer em qualquer departamento da UFC, considerando

o  fato  de  que  a  autarquia  mantém laboratórios  com reagentes,  diariamente  visitados  por

centenas de alunos, docentes e servidores, sem que os laudos do Corpo de Bombeiros estejam

atualizados.

Sobre o apoio dos pares, discentes e da gestão, no exercício de sua função, alegou,

relativamente aos pares, que metade apoia e metade não apoia. Que pode contar com alguns,

inclusive, para pensar questões maiores, além do núcleo docente estruturante, enquanto outros

assumem uma postura mais passiva. Em relação aos alunos, o coordenador diz que alguns

chegam para conversar e constatam que há muito trabalho a ser desenvolvido na coordenação;

com alguns outros não tem relacionamento muito próximo fora da sala de aula. Mas, no geral,

diz que “o pessoal é gente boa”. Relativamente à Direção, o professor destaca a boa vontade

na  resolução  das  demandas  por  ele  encaminhadas.  Destaca  que  há  demandas  que  não

dependem unicamente do esforço deles, mas, no geral, se diz apoiado por esse núcleo.

Em relação às maiores dificuldades da coordenação, assim como alguns outros

entrevistados, o docente destacou os fluxos burocráticos e a lida com o Sistema Eletrônico de

informações (SEI), o novo sistema da UFC.

Nessa esteira, o coordenador do  curso H também vislumbra que as “dinâmicas

burocráticas” consubstanciam uma grande dificuldade do trabalho do coordenador. O docente

se disse apoiado em sua função, mas destacou o baixo apoio institucional:

[…] o apoio institucional é muito pequeno...a UFC, a atual gestão, tem uma característica

muito interessante, ela é muito boa em mandar você fazer as coisas...então, o tempo inteiro a

gente recebe email dizendo o que a gente tem que fazer...mas muito difícil ela oferecer apoio

institucional, sobretudo na situação em que nós nos encontramos no curso XXX… (CURSO

H)

O coordenador destacou também que as condições de trabalho têm se precarizado.

No que tange aos direitos e garantias, destacou o papel das cotas, mas indica que a questão da

acessibilidade  é  um problema,  especialmente  em seu  curso,  que  funciona  em um prédio

antigo:
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A gente conseguiu avançar muito na questão das cotas...então a gente conseguiu, de fato,

entender que a universidade tem uma responsabilidade social com a transformação dessa

sociedade, então as cotas foram um grande avanço...em relação à integração, por exemplo,

de outros grupos… grupos étnicos (…) A questão da acessibilidade...ela é outro problema na

universidade,  sobretudo para nós que ficamos em um prédio muito antigo,  que não pode

sofrer  intervenções  porque  ele  é  um  prédio  tombado...não  pode  sofrer  grandes

intervenções(…) todas as aulas acontecem no primeiro andar e a gente não tem elevador(...)

o elevador existe ali, mas não existe o serviço, uma empresa que preste assistência, e como

não  existe  a  empresa  que  preste  assistência  o  elevador  não  pode  efetivamente

funcionar..então são problemas como esse que acabam prejudicando a maneira como a gente

presta um serviço dentro da universidade...então isso é um problema do ponto de vista da

garantia de direitos (CURSO H).

O professor ressalta que, para resolver parcialmente o problema de acessibilidade

de alunos e mesmo de alguns docentes, conseguiu uma sala no térreo para ministrar algumas

aulas.  Ocorre  que,  qualquer  problema  que  demande  o  comparecimento  dos  agentes  à

Secretaria do curso permanece sem uma solução imediata, visto que a unidade funciona no

primeiro andar.

Mais uma vez, não se percebeu divergências significativas entre os coordenadores

dos dois grupos. Há, de cada lado, coordenadores que se consideram apoiados em sua função,

outros  que  não  sentem  esse  amparo.  No  que  tange  à  análise  dos  direitos  e  garantias

contemplados ou não pela universidade, também há nos dois grupos opiniões heterogêneas.

Para alguns, a universidade só age quando cobrada para tal; para outros, embora ela tenha

avançado em muitos aspectos, há muitas oportunidades de melhoria, especialmente na questão

infraestrutural.

Nesse  segundo  bloco  de  perguntas  a  questão  da  acessibilidade  já  surgiu  no

discurso de vários entrevistados, nas respostas relativas aos direitos e garantias. Sendo esse o

cerne do terceiro bloco de questões, passa-se a ele, para que a temática, dessa vez, possa ser

tratada de forma ainda mais específica.
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6.2.2.3 Análises das entrevistas – Perguntas BLOCO III

Nessa fase,  a  entrevista  enfocou a temática  da acessibilidade  de  forma direta,

atendo-se nos casos concretos enfrentados pelos coordenadores. Assim, os questionamentos

realizados aos docentes foram:

* Se falarmos em acessibilidade, no contexto da UFC, o que vêm à sua mente?
* Você conhece algo sobre a legislação nessa temática?
* Olhando especialmente para sua coordenadoria, existem colegas professores especialmente
sensíveis a essa questão?
* Você tem conhecimento de algum aluno com deficiência no curso?
* Você tem conhecimento de algum aluno com deficiência que tenha se formado no curso?
* Você saberia informar se há algum tipo de "atendimento especial" para esse estudante com
deficiência? Saberia indicar alguma situação (caso concreto) já ocorrida?
* Você considera seu curso acessível?
* Falando de sugestões e expectativas, o que você acha que seria recomendável para a UFC se
tornar mais acessível?

No Grupo I, o Coordenador do curso A, referindo-se ao primeiro questionamento,

responde que hoje tem um conceito de acessibilidade bem mais amplo do que tinha. Antes, a

referência  lhe  chegava  apenas  em seu  aspecto  infraestrutural,  e  hoje,  consegue  refletir  e

trabalhar  em questões  referentes  à  acessibilidade  metodológica,  acessibilidade  cognitiva  e

acessibilidade informacional.

Informa que já teve estudantes cadeirantes, e hoje,  trabalha com um estudante

com diagnóstico de esquizofrenia. Cita, inclusive, o caso de um estudante com deficiência

motora e intelectual que terminou a graduação e o mestrado em seu curso.

Em  seu  discurso,  ratifica  a  já  mencionada  preocupação  com  a  formação  dos

ingressantes cotistas que possuem um deficit cognitivo.

[...]Como é que essa pessoa, a gente vai diplomar essa pessoa, será que ela está realmente

capacitada pra exercer essa ou outra profissão de nível superior qualquer? Será que ela teria

condições  de  conseguir  um  diploma  de  nível  superior  com  esse  déficit  cognitivo  tão

acentuado que parece ter? Entendeu, eu fico, como é que eu vou dizer isso, de a gente, no

final  das  contas,  acabar  fazendo  uma espécie  de  “acordinho”.  Sabe?  Por  uma questão

humanitária, a gente acabar fechando os olhos pras dificuldades, minimizando tanto, pra

acabar diplomando uma pessoa que não deveria ser diplomada. Entendeu? (Curso A)
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Como visto, há uma preocupação do docente com a formação do estudante. Essa

angústia, como visto, é partilhada por outros docentes. Durante a realização da entrevista,

percebeu-se  a  tentativa  do  docente  de,  em  articulado  com  os  demais  docentes,  adaptar

recursos metodológicos e de avaliação para melhor inclusão do estudante. Exemplificou que

muitos trabalhos em grupo são realizados e que o aluno é apoiado pelos outros estudantes.

Relatou que há um esforço dos docentes para que o estudante aprenda um mínimo para, a

partir do que foi aprendido, elaborar avaliação compatível com sua possibilidade de resposta.

Esse esforço materializa a previsão do art. 30 da  Lei 13.146/2015, já debatida

nesta  pesquisa.  Mesmo  afirmando  que  não  tinha  nenhum conhecimento  da  legislação,  o

docente demonstra muito esforço para realizar a inclusão desse estudante, em que pese sua

apreensão quanto à diplomação do mesmo.

Aqui, como em muitos momentos da pesquisa, pode-se perceber a polarização

entre os registros codificados, que revelam um “dever ser” de forma explícita e direta, e a

representação da realidade a partir dos agentes da autarquia que, ainda quando alheios aos

normativos  vigentes,  muitas  vezes  se  esforçam,  ainda  que  não  se  sintam apoiados  nessa

missão, para promover um mínimo de inclusão. Os agentes, portanto, materializam grande

parte da política inclusiva e da acessibilidade na UFC.

Quando  indagado  sobre  a  existência  de  colegas  mais  ou  menos  sensíveis  à

questão, comentou que o que consegue perceber é que alguns colegas conseguem lidar com a

questão de uma forma mais autônoma, enquanto outros solicitam auxílio. O gestor mencionou

que já chegou, em caso específico, a solicitar auxílio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

(PRAE) e da Secretaria de Acessibilidade, mas não recebeu o feedback desejado. Solicitou um

profissional que pudesse orientar sobre a doença do estudante e aclarar, de fato, quais são as

dificuldades decorrentes do quadro clínico, para que pudessem lidar com a questão com mais

segurança e autonomia. O auxílio requestado não foi atendido.

O  coordenador  afirmou,  apesar  das  dificuldades  relatadas,  que  considera  seu

curso acessível. Discursando sobre expectativas e sugestões para que a UFC se torne mais

acessível, revelou que espera mais apoio nessa tarefa de promover a inclusão, comentando:

Olha, eu sei que tem aí, não sei se é uma lei, se é um regulamento interno, uma portaria, uma

determinação, uma resolução, não sei  de onde vem, mas deve ser com base legal, que a

Universidade tem aberto portas, tem feito cotas para ingressos de pessoas com deficiências e

essas  deficiências  são de naturezas  diversas,  não só a física,  como também a cognitiva,

deficiências  de  várias  naturezas(...)Acho  que  o  que  tem  faltado  é  essa  assistência.
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“Coordenações, vocês vão receber alunos com determinado tipo de limitação, vamos nos

preparar pra receber essa pessoa, que que vocês querem? Querem uma palestra? Querem

uma audiência? Querem uma ajuda? Querem o que? O que você precisa pra atender essa

pessoa?” E a gente fica sem saber. (Curso A)

O coordenador expressa,  assim como outros docentes,  que a universidade tem

“aberto portas” para estudantes com deficiências de diversas naturezas. Ressalta, entretanto, a

falta de apoio da gestão da universidade na recepção desses alunos cotistas.

O representante do Curso B, ao ser indagado sobre a primeira coisa que vinha à

sua  mente  em matéria  de  acessibilidade,  no  contexto  da  UFC,  salientou  a  existência  da

Secretaria de Acessibilidade, o que para ele é uma grande vantagem, pois gera a possibilidade

de se buscar informações, bem como de solicitar algumas alterações, embora a unidade não

consiga “dar conta de tudo”.

Sobre  os  estudantes  com deficiência  do  seu  curso,  o  professor  contou  que  já

recebeu dois estudantes de outros programas que fizeram algumas disciplinas em seu curso.

Um deles era deficiente visual, o outro era cadeirante. O professor disse que, com a chegada

do segundo, algumas adaptações foram feitas em sua unidade, mas que houve situações em

que os colegas tiveram que carregá-lo para auxiliá-lo a chegar em uma área específica do

campus, onde aconteceria a aula de uma das disciplinas.

O entrevistado mencionou, ainda, que há uma outra aluna do próprio programa

com  deficiência  visual.  Disse  que  realiza  certas  adaptações  nas  disciplinas  práticas  e,

relativamente às teóricas:

Na hora de fazer a avaliação teórica, como a gente não tinha mandado esse material pra

acessibilidade antes...mas a própria aluna tem uns programas no próprio computador, coloca

lá no “word”, ela vai e responde, usando esse programa, ela consegue ouvir as perguntas.

Ela mesma, uma coisa que é da própria aluna. Mas sempre dava um certo transtorno, porque

ela tinha que ir pra outra sala, onde tinha computador...  depois, ela começou a trazer o

próprio computador, ainda não é a solução ideal, tem que ter tudo já preparado […] (Curso

B)

Embora  não  seja  da  maneira  ideal,  percebe-se  que,  nesse  caso,  também  há

adaptações metodológicas aplicadas nas avaliações. Ao ser indagado acerca da existência de

alunos com deficiência já formados pelo curso, o professor disse não saber de nenhum caso.
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Em relação aos colegas docentes, o professor diz ser nítido o fato de que alguns

professores são mais sensíveis a questão, fazendo adaptações ao máximo, enquanto outros são

mais  reticentes  e  não  acreditam  que  possuem  a  competência  de  realizar  adaptações  em

materiais ou avaliações. O professor relatou que tal situação gerou um clima ruim na unidade.

Em sua visão, os professores precisam entender que esses alunos têm direito à aprendizagem e

precisam se esforçar para incluí-los no grupo maior.

O professor disse que já teve acesso a algumas informações sobre a legislação

sobre a acessibilidade, inclusive, dentro da universidade e em outra instituição onde trabalhou,

mas afirma não ter feito uma leitura aprofundada da lei.

A opinião  do  docente  sobre  a  acessibilidade  em  seu  curso,  assim  com  a  do

coordenador do Curso A, é a de que ele é acessível, apesar das dificuldades:

Eu ainda acho que ele é, parcialmente, acessível, tem várias coisas que já foram resolvidas.

O aluno que a gente tem aqui que ele é cadeirante, vem dirigindo, ele já consegue participar

bem de várias coisas, mas ainda tem essas limitações, como eu falei pra você, do elevador,

que nem sempre funciona, mas várias ações foram feitas, pela própria direção, de pavimentar

vários  espaços,  que  no  começo ele  não conseguia  nem chegar  na  cantina.  Agora ele  já

consegue chegar na cantina com sua própria autonomia, então, eu acho que a gente está

caminhando pra ter um instituto totalmente acessível, acho que falta a gente avançar e ter

essa celeridade maior, principalmente nessas coisas das avaliações, né, pra que ela possa

participar de uma forma mais simples com os demais colegas.  (Curso B)

No  campo  de  expectativas  e  sugestões,  o  professor  afirma  elas  passam  pela

questão  das  engenharias,  das  obras.  Relembra  que  sempre  vamos  ter  esse  público  na

universidade,  então devemos nos adaptar,  realizando,  por exemplo,  alterações nos prédios

antigos.  O  professor  menciona  também que considera  que  a  UFC já  investe  bastante  na

formação dos professores, mas ressaltou a importância de sensibilização dos mesmos:

Eu acho que é basicamente isso, continuar recebendo esses alunos, fazer essa transformação

[…] física, dos espaços. E ao mesmo tempo ter essa política de acessibilidade, de formação

dos professores pra que os sensibilize cada vez mais sobre esse assunto.(Curso B)

Com sua colocação, o gestor põe em evidencia o fato de que, para ser efetiva, a

acessibilidade deve ser atendida em muitas perspectivas.  Não adianta ter  acesso físico na
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instituição, se o docente no dia a dia não estiver sensível à necessidade de realizar certas

adaptações  avaliativas,  por exemplo.  As entrevistas  realizadas  revelam que,  embora ainda

persistam as inadequações em todos os aspectos, há energia e capital humano empregado para

que a UFC torne-se mais acessível.

Partindo para as respostas dadas pelo coordenador do curso C, este afirmou que a

primeira  coisa que pensa,  em matéria de acessibilidade na UFC, é a questão da estrutura

física. O professor salienta que trabalha um pouco com essa questão, que todos os “banners”

de seu curso possuem leitura em braille para facilitar o acesso às pessoas. Comentou que há

rampas, mas que algumas não são muito boas. A equipe do TCU que visitou a autarquia e

exarou o Acórdão 53/2015/TCU-Plenário, registre-se, chegou à mesma conclusão.

O coordenador mencionou ainda que a autarquia tem elevador, que às vezes não

funciona. No bloco anterior de questões, o docente já tinha demonstrado a opinião de que a

UFC só realiza mudanças  quando é cobrada para isso.  Neste  bloco,  refletiu  se  seu curso

aguardará  uma  nova  visita  do  MEC  para  evoluir  mais.  Em  sua  visão,  as  coisas  não

precisariam ser assim.

Sobre os alunos com deficiência de seu curso, o professor comentou o caso de

uma estudante que possui um problema motor que prejudica a sua escrita. Por esse motivo,

nas  avaliações,  os  professores  conferem mais  tempo de  prova.  Em situações  similares,  o

coordenador afirma que sempre entra em contato com os docentes para explicar a situação. A

dilação do tempo de prova, registre-se, tem previsão no art. 30, V da Lei 13.146/2015.

O professor mencionou, ainda, que possui outro aluno com dificuldades motoras e

autismo. Nesse caso, o professor afirmou:

 (...)ele faz menos disciplinas,  né, porque, pelo problema dele,  a gente meio que dá uma

limitada em relação ao número de disciplinas, pra ele não ir muito afoito. Assim, a gente tem

que tomar o cuidado pra essas pessoas não se frustrarem…elas já têm uma certa frustração

pela condição delas. A gente vê a ansiedade às vezes de querer muitas vezes ser igual às

pessoas que têm uma condição normal,  condição física normal,  mas a gente sabe que a

pessoa tem a  limitação.  Então,  pra  evitar  a  frustração,  por  exemplo,  em reprovação de

disciplina,  a  gente  tenta  limitar  a  quantidade  de  disciplinas  que  a  pessoa  faz.  Agora,

obviamente, a gente vai e conversa, tudo, pra conscientizar.(...)a gente sempre fala pra ele

fazer  três,  quatro  disciplinas,  no  máximo.  Teve  um  semestre  que  ele  quis  fazer  cinco

disciplinas...(Curso C)
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Das  palavras  do  gestor,  depreende-se  que  ele  acompanha  de  perto  o  caso  do

estudante referido, indicando a realização de uma quantidade menor de disciplinas. Apesar da

recomendação, o docente sugere que o estudante, às vezes, opta por se matricular em mais

disciplinas.  Novamente,  há  menção  à  preocupação  com  uma  eventual  “frustração”  do

estudante.

Quanto aos demais professores, o coordenador mencionou que alguns são mais

compreensíveis e entendem que cada ser humano é diferente. Outros, entretanto, querem tratar

todos da mesma forma.

Quando indagado sobre a legislação, o gestor disse que não teve contato direto.

Quanto à visão sobre a acessibilidade de seu curso, afirmou que, pela essência, não considera

seu curso acessível. Entretanto, acredita que os alunos com deficiência tem um suporte lá,

tanto dos professores, quanto da Instituição.

Já no campo das expectativas e sugestões, o representante do curso revela o fato

de que a questão da acessibilidade deveria ser menos administrativa e mais humana:

Eu acho que,  você...  os projetos que existem (...)que envolvem questão de acessibilidade,

geralmente são determinados por lei. Eu acho que a Universidade poderia pensar em ser um

pouco mais humana... Ela não depender só de lei pra tomar iniciativa pra fazer as coisas. O

próprio ser humano. Por que eu tenho que ter alguém na minha família com deficiência, por

exemplo, auditiva, pra eu aprender LIBRAS, a linguagem de sinais...Deveria ser desse jeito.

Acho que a Universidade, por exemplo, ela tem que pensar na sociedade como um todo (...).

Ninguém nunca parou pra pensar. Acho que talvez alguém já tenha parado pra pensar, mas,

assim,  quanto mais  pessoas diferentes  a gente tiver  num grupo de trabalho,  mais  visões

diversificadas a gente vai ter de um problema. Então, vai ser mais fácil a gente encontrar

soluções que sejam efetivamente interessantes. Não é só a solução pra quem enxerga, pra

quem fala,  pra quem...  não, uma solução pra todo mundo, as nossas soluções são muito

pontuais, são de acordo com os nossos interesses. A gente tem que deixar de ser egoísta com

relação  a  isso,  e  eu  acho  que  a  Universidade  poderia  fazer  isso,  mas  a  questão  é

administrativa.

Em seu discurso, o professor salienta as vantagens em se ter diversidade dentro de

um mesmo grupo de trabalho. Para ele,  essa situação trará visões diversas para o mesmo

problema e a possibilidade de se alcançar soluções mais efetivas, que atendam a todos. O

docente,  que  em  outros  momentos  demonstrou  nítida  insatisfação  com  a  conjuntura
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universitária em que está inserido, parece estar sensível à necessidade de aumentar a inclusão

na UFC. 

Relativamente aos cursos do Grupo II, verifica-se que o coordenador do Curso F,

respondeu à primeira indagação afirmando que a matéria da acessibilidade na autarquia traz

uma necessidade de inovação e de responsabilização pelo aluno cotista com deficiência. Para

ele, a Secretaria de Acessibilidade deveria atender a cada curso que recebe um aluno com

deficiência, independentemente de qual seja ela. Na conjuntura atual, o docente vislumbra que

toda a responsabilidade com o aluno acaba ficando com o professor.

Quanto aos estudantes com deficiência do curso, o professor referenciou que já

teve uma estudante surda. O professor disse que teve que se adaptar a falar sempre virado para

ela,  para que fosse feita  a  leitura labial.  A estudante pedia também que todo material  da

disciplina fosse colocado no SIGAA, para facilitar seu acesso. As solicitações da estudante

eram atendidas pelos docentes, o que possibilitou sua formatura no curso. Apontou-se também

a existência de um aluno autista, que contou com a adaptação de uma disciplina que envolvia

cálculos.  O  coordenador  descreveu  as  dificuldades  enfrentadas  até  a  realização  dessa

disciplina  adaptada.  Salienta,  contudo,  que  outras  dificuldades  possivelmente  surgirão  em

disciplinas vindouras.

Indagado acerca da postura dos colegas docentes,  o coordenador destacou que

percebe que alguns colegas são mais treinados, enquanto outros estão mais alheios à resolução

das demandas que surgem.

Sobre o conhecimento acerca da legislação da temática, aduz:

Quando a UFC abriu as cotas  a gente recebeu as  resoluções  e  etc...a  gente sabe que é

lei...que a gente tem que atender...isso sim, mas a Secretaria de Acessibilidade ainda é muito

pequena na Universidade, tem muito pouca gente(…) ela faz uma defesa muito grande da

questão  do  aluno  com  a  deficiência,  mas  ela  não  tem  gente  pra  colocar  e  resolver  a

questão...É uma Secretaria que ainda tá muito limitada…

O  docente,  assim  como  outros  entrevistados,  sente  falta  de  mais  apoio  no

enfrentamento de questões relacionadas à acessibilidade. Em sua visão, a Secretaria existente

na UFC não tem condições de atender a todas as demandas, visto que conta com pouca gente

e, consequentemente, ainda é muito limitada.

Sobre a acessibilidade de seu curso,  diz que ainda tem problemas fortes,  que,

embora tenha “ganhado” um prédio mais acessível, a biblioteca encontra-se em uma unidade
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não acessível. Menciona, ainda, o ônibus da autarquia, que também não possui acessibilidade.

Por tudo isso, considera o curso “mais ou menos” acessível.

No campo das expectativas e sugestões, reflete:

Essa estrutura física tem que melhorar muito, tanto das salas, bibliotecas, auditórios (...)

todos os lugares da universidade tem que ter acessibilidade, os meios que a gente usa de

transporte  tem  que  ter  acessibilidade  (…)  O  outro  aspecto  era  voltar  mais  vagas  para

psicopedagogos...eu  acho que  todo curso  que  tenha um aluno com problemas  cognitivos

tinha  que  ter  um  psicopedagogo  ao  lado,  pra  atender  não  só  ao  aluno  como  aos

professores(…) então a gente precisa ter esse olhar mais técnico, mais especializado... eu

acho que com boa vontade a gente resolve muita coisa, mas não resolve tudo...a boa vontade

às vezes pode ser até um pouco prejudicial, eu posso estar frustrando uma pessoa, no sentido

de que eu acho que vou conseguir levá-la até aquele ponto e ela ficar no meio do caminho,

esse  meio  caminho,  pra  mim,  acho  que  é  muito  preocupante  porque  dele  resulta  muita

frustração. Se você recebe um diagnóstico, “seria ideal que você trabalhasse mais nessa área

porque essa área tem essas aptidões e etc” se tivesse essa pessoa que tivesse essa conversa,

essa capacidade de convencimento e de apontar caminhos,  eu acho que seria mais justo

mesmo  do  que  deixar  uma  pessoa  ficar  anos  e  anos  aqui  reprovando,  reprovando,

reprovando...e,  por fim desistindo, né...isso dá uma sensação de frustração...e  a gente vê

esses quadros depressivos na universidade hoje em dia com muito mais facilidade do que se

via  há  um  tempo  atrás,  porque  eu  acho  que  as  portas  foram  mais  abertas,  felizmente,

democraticamente, mais abertas, mas isso implica em uma necessidade de acompanhamentos

psicopedagógicos mais fortalecidos que os atuais.

Em sua reflexão, o docente salientou, mais uma vez, a necessidade que vislumbra

de um “diagnóstico” do estudante com deficiência quando do ingresso deste na universidade,

do qual decorresse a indicação dos cursos que melhor aproveitariam suas aptidões. Ressaltou,

inclusive, que acredita que o aumento no número dos quadros de depressão na autarquia está

relacionado com essa “abertura de portas” da universidade, sem o devido acompanhamento

por parte de psicopedagogos.

Conduzindo a análise à entrevista realizada com o coordenador do Curso G, tem-

se que este respondeu ao primeiro questionamento destacando, inicialmente, o “ir e vir”. O

docente destaca que possui acesso a um prédio mais acessível, com elevador, portas largas,

banheiros acessíveis. Entretanto, parte das atividades do curso continuam a ser desenvolvidas
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em uma unidade ainda não adaptada e, portanto, sem a possibilidade de garantir o “ir e vir”

para todos. Relembrou de uma situação em que um aluno, por ter caído de uma moto, teve um

problema na perna e esteve com a mobilidade reduzida. Por essa razão, tiveram que “descer a

turma”.  Ocorre  que,  como a  biblioteca  fica  localizada  em unidade sem acessibilidade,  os

colegas sempre tinham que auxiliar na busca de livros. O professor referiu-se, também, a um

estudante  com  limitações  cognitivas  que  precisou  realizar  uma  disciplina  que  envolvia

cálculo.  A  questão,  inicialmente,  foi  solucionada,  mas  o  docente  destaca  que  não  há

planejamento para encarar as demandas futuras:

(...)Por  exemplo  resolvemos  o  problema  de  um  aluno  em  uma  disciplina  de  cálculo,

apagamos um fogo. Semestre que vem tem (várias outras disciplinas que envolvem cálculo) e

não se está planejando, para um caso parecido com o dele, qualquer outra pessoa que possa

entrar,  não  está  se  planejando  isso  pra  daqui  a  dois  semestres,  três  semestres,  quatro

semestres… estamos só apagando fogo… apaga o fogo e resolve o problema, apaga o fogo e

resolve o problema…

Consoante já apresentado, a ausência de um planejamento na universidade é uma

situação que desagrada muitos dos entrevistados. O coordenador do Curso G também ratificou

a ideia de que os problemas são canalizados para o docente. Referindo-se a um teste que seria

realizado com os estudantes, mencionou:

(…) tem que cavar um buraco de um metro por um metro, com 20 cm de fundo...encher de

água e ficar olhando o quanto a trena entra,  como eu vou fazer isso com um deficiente

visual?...eu posso até medir, 1m por 1m, mandar ele cavar..aí vou ter que arrumar uma trena

em braile pra ele, pra ele saber o quanto tá afundando...e eu vou ter que arrumar a trena,

porque  a  UFC não  vai  me  dar,  e  quando  eu  digo  eu,  é  coordenação/corpo  docente…o

sentimento é todo esse nosso...que já foi tratado nas reuniões de colegiado e tudo mais...a

UFC parece  que  sempre  roteiriza  o problema pra  gente…“resolvam na sala  de  aula”…

(Curso G)

Indagado sobre os estudantes com deficiência do curso, o professor informou que

há  alguns  estudantes  que  apresentam  deficits cognitivos.  Afirma  que  foi  orientado  a  não

passar a situação do aluno aos demais docentes, para não gerar discriminação. Mas, na visão



178

do professor, essa estratégia não foi correta, visto que afasta a possibilidade de se prestar mais

auxílio aos estudantes.

O coordenador informa que há 46 alunos em acompanhamento psicológico em

seu curso, pelas mais diversas questões. Desse total, identifica apenas cerca de 20, o que, em

sua visão, o impede de realizar seu trabalho com mais zelo e de forma mais específica. O

professor recordou que só pode conferir um tratamento diferenciado ao seu aluno se toma

conhecimento da situação, e os alunos nem sempre estão dispostos a revelar suas dificuldades.

Relativamente à indagação quanto a estudantes com deficiência que tenham se

formado em seu curso, o professor informou que não há casos diagnosticados, mas acredita

ter formado dois alunos com deficits cognitivos.

Em relação à existência de colegas docentes mais ou menos sensíveis à temática,

o coordenador acredita que publicamente todos os colegas se colocariam favoráveis à questão,

mas,  em sala  de aula,  acredita  que poucos teriam um comportamento compatível.  Se diz

seguro, entretanto, da existência de três colegas que têm uma postura muito inclusiva.

Sobre a legislação, o coordenador aparentemente possui mais informações que os

outros entrevistados. Isto porque, por uma questão específica que ocorreu na universidade,

teve que ler bastante coisa e entrar em contato direto com a temática. Em seu discurso, o

professor parece conhecer muito dos direitos relativos à acessibilidade.

Refletindo  sobre  a  acessibilidade  e  o  que  a  instituição  deveria  oferecer  para

possibilitar, em seu curso, as mesmas oportunidades de aprendizagem para todos, o docente

destaca a precarização dos equipamentos disponíveis na autarquia. Embora o curso conte com

uma extensa carga horária em campo, não há, por exemplo, disponibilização cadeira de rodas

adaptadas a atividades em campo, não há ônibus adaptado, não há soro antiofídico caso os

alunos venham a precisar em alguma eventualidade, não há, sequer, um kit médico para um

atendimento de primeiro socorros aos estudantes. A precariedade, portanto, é de muitos níveis.

Sobre a acessibilidade de seu curso, o docente considera que, apesar de todas as

dificuldades  relatadas,  estudantes  com deficiência  conseguiriam se  formar.  Menciona  que

certamente teriam que se esforçar bastante, por todas as peculiaridades da área. Talvez não se

formassem  no  tempo  regular  proposto,  mas,  na  visão  do  coordenador,  com  as  devidas

adaptações, conseguiriam se formar.

Por fim, no que tange à seara de expectativas e sugestões o professor assevera:

Primeiro, a Secretaria de Acessibilidade eu acho que tá até trabalhando direito, mas tem

pouca gente...então, primeiro publicizar, colocar em número, destrinchar pra gente como a



179

gente recebe relatórios da PROGRAP, por exemplo, de alunos ativos, matriculados...tantas

disciplinas,  retenções...eu  fiz  isso  no  meu  curso,  depois  soube  que  a  PROGRAD estava

fazendo...a  gente  não  tem  isso...conhecer  o  panorama  da  universidade  em  relação  à

acessibilidade, a gente não conhece....segundo: o que a universidade está fazendo...e não o

que ela pode fazer...ela pode o mundo...mas o que ela tá fazendo hoje? O que ela pode fazer

daqui a 01 ano...daqui a dois anos...”em 2020 vai ser assim...em 2022..”...a gente não tem

esse  universo  no  horizonte...e  quando  chega  um  problema...como  a  gente  não  tem  esse

horizonte...a gente não sabe disso, aí vem a história do pagar fogo…(Curso G)

O docente, portanto, ratifica a importância da organização das informações, da

publicização destas e, por fim, do já mencionado planejamento, que possibilite lidar com as

questões de forma articulada, e não “apagando fogo”, como muitos entrevistados destacaram.

O último  coordenador,  o  do  Curso  H,  respondendo  à  primeira  indagação  do

roteiro de entrevista, aduz:

Essa temática da acessibilidade tem a ver muito com a questão da possibilidade de que o usuário do

nosso serviço...ele de fato tenha condição de usufruir desse serviço...então a ideia é que o prédio, a

infraestrutura e o corpo docente, assim como os técnicos administrativos...quer dizer...nosso capital

humano...a nossa infraestrutura e o nosso capital humano...eles estivessem bem preparados para esse

tipo de...para possibilitar todos os tipos de acesso, né...e garantir esse acesso... (Curso H).

O professor segue enfatizando que, em temática de acessibilidade, os problemas

são de ordem estrutural,  mas também atitudinal,  na medida em que o capital  humano da

autarquia  não  parece  preparado  para  lidar  com  essas  questões.  Ainda  respondendo  ao

questionamento, revela:

[…] nós já tivemos discussões...de o aluno dizer assim "ai é...então pronto...então agora eu

vou  realmente  procurar  uma providência,  chamar  a  imprensa..."  motivado,  muitas  vezes

pelo....o  servidor  não  tem  como,  de  fato,  ser  responsabilizado  por  um  problema  na

infraestrutura...que  não  lhe  compete...mas  ele  precisa  também  ter  um  entendimento  do

problema e, consequentemente, oferecer uma explicação que possa ser satisfatória e os meios

pelos quais esse aluno pode recorrer ao seu direito legítimo de ter acesso a sua sala de aula,

ao serviço que a universidade está prestando… (Curso H)
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Assim como outros colegas entrevistados, o docente demonstrou que já passou

por problemas sérios envolvendo a questão, que demanda uma maior sensibilidade de todos

os agentes que desempenham suas atividades no âmbito da universidade. Se todos fazem parte

da autarquia, todos a representam e devem assumir o compromisso de, pelo menos, tentar

trazer à realidade a política de inclusão que a UFC tenta fortalecer.

Respondendo ao questionamento acerca da legislação, o professor disse que já

teve contato,  em momentos  com a Secretaria  de Acessibilidade e  mesmo no processo de

reforma do Projeto Político do Curso, mas não tem conhecimento profundo. O representante

do curso também informou que há colegas bem sensíveis ao tema da acessibilidade, docentes

que  auxiliaram,  inclusive,  conseguindo  a  disponibilização  de  salas  em  locais  acessíveis,

quando existiu essa demanda.

Embora não tenha se recordado de nenhum caso de estudante com deficiência que

tenha se formado no curso, o professor informou que todo semestre o curso conta algum

estudante nessa condição. Nas palavras dele:

Sim...todo  semestre  a  gente  tem  algum  caso  de  estudante...cadeirantes..agora  temos  um

estudante que tem um problema...ele não é cadeirante, mas ele não pode subir escada, ele

tem uma fragilidade, de fato, que não permite a ele tá fazendo esse movimento de subir e

descer  escadas,  então,  a  gente  sempre  tem...todo  semestre  tem  algum  estudante  com

problemas.. e agora com professores…

No curso analisado, portanto, o problema da acessibilidade alcança, inclusive, os

docentes.  Sobre  as  adaptações  que  os  professores  realizam  para  melhor  acomodar  esse

público, foi mencionado o constante esforço para conseguir a utilização de salas em locais

acessíveis, por vezes, fora do prédio do curso. Sobre os recursos metodológicos e avaliativos

diferenciados, o professor informa que nunca precisou utilizá-los, em razão da natureza da

deficiência dos ingressantes.

Refletindo acerca da acessibilidade em seu curso, o docente afirma:

Ele não é acessível porque ele se encontra dentro de um prédio que não é acessível...o quê

que nós estamos fazendo, a universidade busca criar soluções para os problemas que tem

acontecido, então...até o semestre passado tínhamos essa coisa de ir até a direção..agora

não,  nós  temos  um atalho,  mas  ainda  é,  basicamente,  pra  atenção  física,  por  exemplo,

atenção a um deficiente visual ou a um deficiente auditivo, nós não estamos preparados […]
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O docente  salienta,  portanto,  as  fragilidades  infraestruturais  da  autarquia,  que

findam por tornar seu curso inacessível e o despreparo atual para receber estudantes com

deficiência visual ou auditiva, por exemplo. Por isso, no campo de expectativas e sugestões

para a universidade se tornar mais acessível, o docente esclareceu que essa demanda passaria

certamente pela questão estrutural, tendo em vista que muitos dos prédios da autarquia foram

feitos  antes  da  discussão  sobre  a  acessibilidade.  Além  disso,  o  docente  vislumbra  a

necessidade de preparação dos técnicos administrativos para lidar com a questão. Na visão do

professor, os servidores, muitas vezes, não estão preparados sequer para o dito “atendimento

ao público”, ainda menos quando referente a um público que merece uma atenção especial.

Destaca, por fim, a necessidade de maior preparação do corpo docente. Relata que os alunos,

por exemplo, estudam libras, mas desconhece o fato de que algum dos pares também o faça.

Finalizadas as apresentações do terceiro e último bloco de entrevistas, pode-se

indicar,  ainda que com ressalvas, uma divergência entre os respondentes do Grupo I e os

respondentes do Grupo II. Ela repousa no fato de que, pelo menos dois dos três cursos do

Grupo II (Curso F e G) mencionaram a necessidade de realização de disciplinas que envolvem

cálculos. Tal ocorrência não foi verificada nos cursos do Grupo I. Tal necessidade constituiu

um embaraço aos estudantes com deficits cognitivos matriculados nesses cursos. Daí surgiu a

sugestão de se realizar um acompanhamento desse estudante desde o seu ingresso, de forma a

melhor auxiliá-lo na escolha dos cursos que mais aproveitariam suas aptidões. 

Cabe ressaltar que um dos quesitos utilizados quando da categorização dos cursos

em grupos, nesta pesquisa, foi a aferição do requisito legal “Proteção dos Direitos da Pessoa

com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro

de 2012”. Muitas das dificuldades relatadas por coordenadores do Curso II,  por exemplo,

referem-se a estudantes que pertencem a esse grupo.

Relativamente a disciplinas  práticas,  que envolvem atividades  extramuros,  que

também trazem a necessidade de adaptações, verificou-se que elas foram referenciadas nos

dois grupos de cursos.

A partir da realização das entrevistas, foi possível compreender melhor um pouco

das  microrrelações  estabelecidas  pelos  agentes  da  autarquia  em  uma  perspectiva  mais

concreta, impossível de ser observada a partir dos relatórios ministeriais.

 Quanto  à  questão  infraestrutural,  destaca-se  também o  fato,  mencionado  em

relação a um dos cursos do grupo II (Curso H), de que há tombamento no prédio onde o curso

possui funcionamento.  A impossibilidade de adequações,  diante da necessária proteção ao
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patrimônio histórico-cultural local, torna mais delicada a questão da acessibilidade, visto que

nesse  caso,  para  tornar-se  integralmente  acessível,  curso  precisaria  passar  a  funcionar

integralmente em outro local.

Realizadas essas reflexões, passa-se o último tópico deste capítulo.

6.2.2.4 Reflexões a partir da fase de entrevistas

Apresentadas e analisadas as entrevistas realizadas com os coordenadores dos seis

cursos, algumas breves considerações mostram-se pertinentes.

Inicialmente, observou-se que todos os docentes entrevistados enfrentam questões

relacionadas à acessibilidade em razão da presença de estudantes com deficiência em seus

cursos. A despeito deste fato, verifica-se que apenas 02 dos 06 coordenadores informaram

acerca da existência de estudantes com deficiência já formados pelo programa.

Tal  conjuntura  sugere  que  a  autarquia  de  fato  precisa,  além de  fortalecer  sua

política de inclusão, traçar estratégias específicas para fortalecer sua política de retenção desse

público.

Outra constatação relevante é a insatisfação dos docentes pela falta de apoio, por

parte  de  outras  instâncias  da  Universidade,  nas  demandas  de  acessibilidade.  04  dos  06

coordenadores entrevistados reportaram que os problemas dessa natureza são canalizados para

o professor.

Apesar das dificuldades, o que se verificou, na realização de todas as entrevistas,

foi o esforço dos coordenadores e de alguns colegas docentes na realização de adaptações que

garantissem  um  mínimo  de  inclusão  em  seus  cursos.  Nessa  esteira,  foram  observadas

adaptações metodológicas, avaliativas e estruturais.

Houve  menção  reiterada  também  à  necessidade  de  mais  planejamento  para

questões dessa natureza. 03 entrevistados mencionaram não haver tempo para essa atividade

na coordenação, onde o excesso de trabalho e a espontaneidade com que surgem as demandas

fazem  com  que  o  coordenador  trabalhe  sempre  “apagando  incêndio”.  Essa  situação

obstaculariza a discussão prévia sobre as questões de acessibilidade e a preparação de um

planejamento, junto a outras instâncias, para a recepção desse público.

Os  gestores  entrevistados  demonstraram  também  certa  preocupação  com  a

formação dos estudantes cotistas com deficits cognitivos. 04 dos 06 coordenadores mostraram

essa apreensão de deixar tais estudantes “no meio do caminho”, sem a real possibilidade de

concluir  a jornada acadêmica.  02 dos 04 sugeriram, inclusive,  um encaminhamento desse
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estudante  quando  do  ingresso  deste  na  universidade.  Sugeriu-se  que  um  especialista

direcionasse o aluno a um curso mais compatível com suas habilidades e limitações.

A ideia de oferecer um direcionamento, realizado por profissional especializado,

ao  estudante  quando  de  seu  ingresso  na  UFC  parece  razoável.  Não  há,  entretanto,  a

possibilidade de tornar obrigatória  a matrícula do aluno em curso que não represente sua

escolha, mesmo porque, em termos legais, isso não seria possível.

É de se esperar que o estudante que ingressa na universidade, mesmo que através

de cotas, tenha um mínimo de discernimento, afinal, logrou êxito em uma rigorosa seleção.

Sendo assim, admitindo que exista um profissional especializado que, já no momento do seu

ingresso, lhe sugira outra opção de curso, mais compatível com suas habilidades e aptidões,

considera-se razoável que o discente reflita sobre essa nova possibilidade.

Entretanto, não concordando com o direcionamento proposto, o estudante poderá

realizar a matrícula no curso para o qual foi aprovado, ainda que o mesmo exija habilidades

que ele não tenha. Não se pode olvidar que o direito a ser tutelado nessa situação é o do

estudante com deficiência. E ainda que o curso escolhido esteja aparentemente fora de sua

esfera de capacidades, é prudente resguardar-lhe o direito de tentar e, porque não, de fracassar.

Por  vezes,  cultiva-se  um  espírito  finalístico  relativamente  aos  cursos  de

graduação. Como se todos começassem apenas para terminar. De fato, todos querem terminar.

Mas há muita vida antes da conclusão. Há relações com colegas e docentes. Há aprendizado

diário. Há superação de limites. Há, quem sabe, a realização do maior desejo de um estudante,

ou de uma família. Por isso, parece razoável que, sendo uma escolha consciente do estudante,

ainda que todas as adaptações possíveis não lhe dêem possibilidade de avançar em um curso,

é preciso que se reguarde o seu direito de tentar e permanecer pelo tempo que ele determinar.

Realizada tal reflexão, passa-se a uma segunda obervação. Em uma das entrevistas

realizadas, o coordenador relatou que, após o agendamento de uma visita do Ministério da

Educação, seu curso passou por algumas adequações. Se por um lado, tal constatação revela

uma postura passiva da universidade,  como sugeriu o discurso do professor,  para quem a

Universidade  só  agia  quando  demandada  para  isso,  por  outro,  reforça  a  importância  das

demandas objeto do presente estudo. As auditorias do TCU e as visitas do MEC, se não

ajudam a criar uma política de inclusão na universidade, no mínimo aceleram a realização das

adaptações  que podem ser  efetivadas.  Naturalmente,  as  coisas  não precisariam ser  assim,

conforme referido pelo próprio docente. De qualquer forma, admitindo que o cenário não seja

obscuro como o delineado pelo professor, ainda assim a avaliação e a fiscalização acabam por

trazer melhorias materiais para a autarquia.
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Realizadas tais ponderações, o estudo poderá ser conduzido ao seu capítulo final,

destinado à conclusão.
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7 CONCLUSÃO

A  pesquisa  realizada  tencionou  analisar  a  acessibilidade  no  âmbito  da

Universidade Federal do Ceará, a partir da visão do Ministério da Educação e do Tribunal de

Contas  da  União.  Para  isso,  o  estudo  teve  como  objetivo  geral  de  analisar  o  perfil  de

atendimento da Universidade Federal do Ceará às determinações do Tribunal de Contas da

União  referentes  à  promoção  da  acessibilidade  e  os  conceitos  atribuídos  pelo  MEC,  nos

formulários de regulação, aos requisitos que tratam da matéria.

Antes  de  se  proceder  à  análise  da  documentação  exarada  pelas  referidas

instituições, realizou-se, nos capítulos destinados ao referencial teórico, uma articulação de

ideias que permitiram uma melhor compreensão do trabalho desempenhado por cada uma

dessas instituições no âmbito da UFC.

De  início,  foram  esclarecidos  alguns  conceitos  reputados  imprescindíveis  à

realização  do  estudo,  tais  como,  "pessoa  com  deficiência”,  "acessibilidade",  "educação

inclusiva",  "atividade  de  controle  externo"  e  "supervisão  ministerial".  Além  disso,  foi

proposta a construção de um panorama normativo relacionado à temática da acessibilidade,

com a apreciação das normas reputadas mais importantes na esfera constitucional,  legal e

infralegal.

Nessa jornada,  utilizou-se as ideias de Sassaki (1997),  que muito contribuíram

para a formação de um arcabouço teórico relativo à educação inclusiva; de Beyer (2005), que

possibilitou o resgate da trajetória educacional traçada pela pessoa com deficiência, histórico

esse reforçado por Magalhães (2006), a qual realizou importante estudo acerca do acesso da

pessoa com deficiência ao ensino superior do Brasil. Também auxiliaram na construção do

referencial teórico, Simões (2014), que apresenta o panorama da atividade dos Tribunais de

Contas no país, e Meirelles (1999), o qual trabalha com a temática da supervisão ministerial.

Finalizada a construção do referencial teórico, foram apresentados e discutidos,

inicialmente, os dados referentes ao Acórdão 53/2015/TCU/PLENÁRIO, que acabou por ser o

único documento do Tribunal de Contas da União analisado, por ser a única referência direta

de auditoria do TCU sobre acessibilidade na UFC.

Analisada  a  documentação  que  consubstanciou  o  trâmite  do  acórdão  na

universidade,  verificou-se  que  a  autarquia  apresentou,  na  perspectiva  do  TCU,  muitas

oportunidades de melhoria em matéria de acessibilidade. Até mesmo os novos prédios, que

em tese  já  haviam sido  construídos  com estrita  observância  aos  normativos  de  regência,

apresentaram inadequações aos olhos da equipe técnica da Corte.
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Em que pesem as inadequações constatadas pelo TCU, no decorrer do capítulo

destinado à análise, evidenciou-se que a autarquia auditada já apresentava, mesmo antes da

realização da visita do TCU, um firme compromisso com a temática da acessibilidade. A UFC

apresentou  documentação  que  demonstrou  que  já  havia  realizado  um  levantamento  das

adaptações necessárias à promoção da acessibilidade,  principalmente,  em relação aos seus

prédios  antigos.  Tal  cenário  revelou  a  preocupação  com  o  fortalecimento  da  política  de

inclusão  na  universidade.  Não  se  vislumbrou,  entretanto,  comprovação  da  realização  de

algumas das recomendações propostas pela Corte.

Os dados revelaram, portanto, certa responsabilidade da autarquia em tornar-se

mais acessível, mesmo diante da persistência de muitas inadequações.

Refletindo sobre os  impedimentos  enfrentados pela  universidade rumo à plena

acessibilidade  estrutural,  constatou-se,  inicialmente,  um  rápido  crescimento  das  áreas

construídas da UFC, processo que acarretou maiores dificuldades na realização de todas as

manutenções prediais devidas.

Além disso,  foi evidenciada que há um aparente excesso de burocratização na

realização de atividades dentro do serviço público. Isto porque, em análise a um dos dados de

pesquisa,  quais  sejam,  os  processos  administrativos  em  que  tramitam  os  procedimentos

concernentes à realização das adaptações em cada um dos  campi  da UFC, observou-se que

dois deles haviam sido inaugurados em 2014 e um deles em julho de 2013.

Além  disso,  verificou-se  manifestação  documental  da  Superintendência  de

Infraestrutura  da  UFC,  indicando  que  desde  2007  foram  identificados  impedimentos

estruturais  à acessibilidade,  alguns dos quais já haviam sido sanados com implantação de

rampas de acesso,  plataformas/elevadores e banheiros acessíveis.  Assim,  a  persistência de

tantas desconformidades estruturais evidenciada no ano de 2015, ano do acórdão do TCU,

sugeriram que as rotinas administrativas necessárias à plena acessibilidade estrutural da UFC

tramitam em uma velocidade aquém da ideal.

Relativamente aos dados coletados dos  Relatórios das Visitas  in loco  do MEC,

depreendeu-se  que,  na  perspectiva  do  MEC,  os  cursos  da  UFC  apresentaram  boa

acessibilidade. Isto porque, dos 61 relatórios analisados, 48 apresentaram conceito “sim” para

o  requisito  legal  “Condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida”.  Ressalte-se  que  um  dos  relatórios  não  foi  considerado  para  a  categorização

realizada, tendo em vista que utiliza o mais recente instrumento de avaliação do INEP, onde

não se verifica o campo “Requisitos Legais e Normativos”, utilizado, neste estudo, para o

processo de classificação dos cursos.
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Após  análise  dos  relatórios,  algumas  constatações  mereceram  destaque.

Inicialmente, a pesquisa demonstrou que os melhores resultados em matéria de acessibilidade

estão presentes nos relatórios mais recentes, o que corrobora a ideia de que a autarquia está

evoluindo na temática.

Além disso, destacou-se que a incorporação da acessibilidade nos indicadores da

terceira dimensão dos Relatórios de Avaliação só foi observada a partir do ano de 2012 (essa

análise era realizada somente no campo destinado aos requisitos legais e normativos). Dessa

forma,  observou-se  que,  no  ano  de  2010,  houve  curso  sem  quaisquer  condições  de

acessibilidade, tendo conceito máximo atribuído à sua infraestrutura.

A partir  do ano de 2015, os relatórios  demonstram que essa temática tem sua

perspectiva  de  análise  ampliada,  já  podendo  ser  observada  a  avaliação  de  seu  aspecto

atitudinal,  o  que  foi  encarado neste  estudo  como um importante  avanço na  avaliação da

acessibilidade nos cursos.

Também foi verificado, no decorrer da pesquisa, o transcurso de um considerável

lapso  temporal  entre  a  publicação  de  um  novo  instrumento  de  avaliação  e  sua  efetiva

utilização pelos avaliadores do MEC. Observou-se, ainda, a atribuição de notas distintas a um

mesmo curso de graduação (Direito Diurno e Direito Noturno) em um intervalo de avaliação

de apenas 11 meses.  Tal conjuntura evidenciou que, mesmo diante de critérios objetivos, a

avaliação resguardará seu caráter subjetivo, consoante trabalhado no referencial teórico deste

estudo.

Analisados  os  relatórios,  a  pesquisa  elaborou  critérios  objetivos  para  a

categorização dos 62 relatórios coletados. O objetivo era identificar quais eram os 05 cursos

com o melhor desempenho na matéria e quais 05 cursos com desempenho menos satisfatório.

Para  essa  identificação,  foram utilizadas  as  informações  constantes  do  campo

destinado  aos  “Requisitos  Legais  e  Normativos”,  mais  precisamente  os  seguintes  itens:

“Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida”; “Disciplina de

Libras (Dec. N° 5.626/2005)” e “Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro

Autista, conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012”. Finalizando a

classificação, utilizou-se o conceito atribuído pelo MEC às instalações físicas do curso.

Realizado tal percurso metodológico, os cinco cursos que mais se destacaram na

temática  analisada  foram:  Biblioteconomia,  Educação  Física-Licenciatura/Noturno,

Agronomia, Engenharia de Telecomunicações e Zootecnia (Grupo I). Os cinco cursos com

resultados  menos  satisfatórios  foram:  Ciências  Sociais,  Sistemas  e  Mídias  Digitais,

Gastronomia, Oceanografia e Ciências Ambientais (Grupo II).
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A partir daí, o estudou passou para a fase final, materializada da realização de

entrevistas junto aos respectivos coordenadores de curso. A partir dessa etapa não houve mais

a  identificação  dos  cursos  e,  naturalmente,  de  seus  representantes.  A fase  de  entrevistas

ocorreu com representantes de 3 cursos de cada grupo, pelas razões estampadas em capítulo

específico.

Realizadas as entrevistas e analisados os dados decorrentes, observou-se que todos

os  docentes  entrevistados  enfrentam  questões  relacionadas  à  acessibilidade  em  razão  da

presença de estudantes com deficiência em seus cursos. A despeito deste fato, verifica-se que

apenas  02  dos  06  coordenadores  informaram  acerca  da  existência  de  estudantes  com

deficiência já formados em seus cursos.  Tal constatação sugere que a autarquia realmente

precisa fortalecer sua política de inclusão e de retenção desse público.

Além  disso,  constatou-se  que  algumas  queixas  dos  coordenadores  foram

recorrentes, tais como, a ausência de um planejamento conjunto para lidar com questões dessa

natureza,  além da  falta  de  apoio  ao  docente  por  parte  da  gestão  superior,  que  finda  por

roteirizar para a figura do professor o ônus de solucionar todos os conflitos.

A  pesquisa  revelou,  também,  que  alguns  gestores  tiveram  sérios  problemas

relacionados  à  temática,  de forma que a  própria  concessão  da  entrevista  foi  revestida  de

cautela. Tal fato evidenciou um outro aspecto do objeto deste estudo. 

Por um lado, observou-se o “dever ser” estampado nos registros codificados; por

outro,  observou-se os  representantes  da  instituição  que,  independentemente das  condições

estabelecidas e dos recursos disponíveis, tem de lidar com a questão de forma prática e direta.

O receio do coordenador, de certa forma, refletiu a prática da acessibilidade no dia a dia da

instituição. Tais relações não poderiam ser analisadas pelos normativos vigentes e tampouco

pelos documentos oficiais.

As entrevistas expuseram, ainda, o esforço dos coordenadores e de alguns colegas

docentes na realização de adaptações que garantissem um mínimo de inclusão em seus cursos.

Nessa esteira, foram observadas adaptações metodológicas, avaliativas e estruturais.

O estudo revelou também que, dentre os cursos formadores do Grupo II, houve

menção reiterada à sugestão de se oferecer  um direcionamento,  realizado por profissional

especializado, ao estudante com deficiências cognitivas específicas, quando de seu ingresso

na UFC. A intenção seria ofertar ao estudante as possibilidades de cursos mais compatíveis

com suas aptidões, para que o mesmo não viesse a se frustrar realizando cursos incompatíveis

com suas limitações. O estudo concluiu que a sugestão poderia ser, de fato, apresentada ao

estudante, mas não imposta, visto que se deve resguardar ao aluno o direito de tentar.
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O estudo concluiu também, a partir de entrevistas realizadas, que as auditorias do

TCU e as visitas do MEC, se não ajudam a criar uma política de inclusão na universidade, no

mínimo aceleram a realização das  adaptações  que  podem ser  efetivadas,  constatação que

reforça a importância de tais atividades.

Realizado  todo  esse  percurso,  acredita-se  que  o  estudo  tenha  contemplado  os

objetivos  específicos  delineados  para  a  pesquisa  de:  mobilizar  os  termos  “pessoa  com

deficiência”,  “acessibilidade”,  “educação  inclusiva”,  “controle  externo”  e  “supervisão

ministerial” no contexto da temática da pesquisa; indicar a legislação pertinente à matéria;

analisar as demandas provenientes do Tribunal de Contas da União referentes a acessibilidade

direcionadas à Universidade Federal do Ceará a partir do ano de 2012; verificar os Relatórios

de visitas  in loco  do MEC realizados desde o ano de 2010, buscando as considerações da

Instituição acerca da acessibilidade nos cursos da UFC e, por fim, realizar entrevistas junto a

alguns  coordenadores  de cursos  que se destacaram,  positiva  e  negativamente  a  partir  dos

Relatórios do MEC, de forma a ampliar a perspectiva de análise do mesmo objeto.

Pode-se  citar  como  principais  dificuldades  para  a  realização  deste  estudo,  o

levantamento  da documentação relativa ao Acórdão 53/2015/TCU- Plenário,  em razão da

expressiva quantidade de material a ser digitalizado, catalogado e analisado. Além disso, cita-

se a máxima cautela empregada na fase de análise das entrevistas, em razão de solicitações,

por parte dos entrevistados, de que algumas informações não constassem do presente estudo.

Houve também muitas ponderações para que os trechos apresentados não identificassem de

forma direta o entrevistado.

Durante este estudo, outras possibilidades de pesquisa emergiram fortuitamente: a

mudança de perfil socioeconômico dos estudantes de graduação nos últimos anos; a análise de

campo  da  realização  das  alterações  estruturais  referenciadas  nas  respostas  da  UFC,

apresentadas nesta pesquisa apenas a partir dos processos administrativos inaugurados com

este fim; as técnicas empregadas por professores especializados na adaptação de disciplinas

para estudantes com deficits cognitivos, dentre outras.

Os documentos analisados e as entrevistas realizadas ratificam a ideia trabalhada

na pesquisa de que embora a universidade não seja plenamente acessível, seus recursos e seu

capital humano parecem ser empregados para que se tenha uma evolução nesse sentido. A

jornada rumo à plena acessibilidade é sabidamente extensa e complexa. Os avanços nessa

seara,  por seu turno, embora ocorram em uma velocidade aquém da esperada, felizmente,

parecem ser efetivos e contínuos.
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O presente  estudo  pretende  conceder  simbólica  contribuição  nesse  cenário  de

avanços sociais.
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ANEXO A – ACÓRDÃO 53/2015/TCU/PLENÁRIO

ACÓRDÃO Nº 53/2015 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 019.621/2014-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto:  V – Relatório de Auditoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (Secex/CE); Secretaria
de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação).
3.2. Responsável: Reitor Jesualdo Pereira Farias
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará (Secex/CE).
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:
VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  auditoria  operacional  com  o

objetivo de elaborar diagnóstico da situação dos serviços ofertados à comunidade acadêmica
pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e
III, e art. 239, inciso II, do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1.recomendar à Universidade Federal do Ceará que:

9.1.1.implemente a sinalização visual e tátil das seguintes salas de aula, conforme
preceitua a NBR 9050:  

1. a) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação – Faced;

b) salas 01 e 03 do Bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais;

c) salas 02 e 04 do Bloco Didático II da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade (FEAAC);

d) sala 01 do Bloco 122 e sala 11 do Bloco 123 da Faculdade de Educação –
Faced;

2. e) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação – Faced;

3. f) sala 01 e Laboratório de Informática do Bloco 902 da Direção do Centro de
Ciências;

4. g)  salas  02  e  03  do  Bloco  940  do  Departamento  de  Química
Orgânica/Inorgânica, Analítica e Físico-química.

h) sala 01 do Bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;

9.1.2.adote  providências  de  sentido  de  realizar  os  serviços,  reformas  e
manutenções devidas para sanar as seguintes constatações:
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a) quanto ao estado de conservação das salas de aula:

a.1) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação: necessidade de reforma das
instalações elétricas;

a.2)  sala  01 do Bloco 902 da Direção do Centro  de Ciências:  necessidade de
substituição de tomadas quebradas ou abertas;

a.3)  sala  02 do Bloco 940 do Departamento  de  Química  Orgânica/Inorgânica,
Analítica e Físico-química: necessidade de reparo na fiação das instalações elétricas;

b) quanto a irregularidades nos pisos nas salas de aula: sala 04 do Bloco Didático
II da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC): necessidade
de nivelamento, por apresentar desnível;

c) relativamente ao estado de conservação de paredes, divisórias, alvenaria, bem
como da sua pintura das salas de aula:

c.1) salas 01 e 03 do Bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais: necessidade de serviços de reparo no reboco e de pintura;

c.2) salas 11 e 21 do Bloco 707 da Unidade Didática do Centro de Tecnologia:
necessidade de serviços de pintura;

c.3) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação: existência de infiltrações e
necessidade de serviços de reforma nas paredes e de pintura;

c.4)  sala  01 do Bloco 902 da Direção do Centro  de Ciências:  necessidade de
serviços de reparo em emassamento e de pintura nas paredes;

c.5)  salas  02  e  03  do  Bloco  940  do  Departamento  de  Química
Orgânica/Inorgânica,  Analítica e  Físico-química:  necessidade de serviços  de reforma e de
pintura nas paredes;

d) quanto ao estado de conservação dos forros das salas de aula: sala de aula 04 do
Bloco 122 da Faculdade de Educação: apresenta infiltrações e necessidade de pintura;

e) relativamente ao estado de conservação dos aparelhos de ar condicionado, os
quais necessitam de limpeza dos filtros:

e.1) salas 01 e 03 do Bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais;

e.2) salas 02 e 04 do Bloco Didático II da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade (FEAAC)

e.3) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação, além de apresentar fiação
exposta;

e.4) sala 01 e Laboratório de Informática do Bloco 902 da Direção do Centro de
Ciências;
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e.5)  salas  02  e  03  do  Bloco  940  do  Departamento  de  Química
Orgânica/Inorgânica, Analítica e Físico-química;

f) a respeito do estado de conservação das lousas das salas de aula, na sala 03 do
Bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, há necessidade de
limpeza a fim de remover manchas de tinta permanentes;

g)  quanto  ao  restaurante  universitário,  o  banheiro  masculino  utilizado  pelos
funcionários que ali prestam serviço necessita de troca da válvula da pia e correção do declive
do piso dos chuveiros, pois está voltado para o lado inverso dos ralos, fazendo com que a água
escorra, inundando o banheiro;

9.1.3.  implemente  melhorias  no  cardápio  do  restaurante  universitário,
adotando as seguintes providências:

a) identifique os ingredientes dos pratos a serem servidos, de modo que as pessoas
com intolerâncias alimentares e vegetarianas tenham conhecimento dos mesmos;

b) diversifique os pratos do cardápio, de modo a contemplar maior variedade de
opções para maior satisfação do público alvo;

9.1.4. procure, nas futuras reformas e construções, planejar adequadamente o
desempenho térmico e lumínico do ambiente das salas de aula (itens 11 e 13 da NBR 15575-
1);

9.1.5.  elabore Manual de Ambientes Didáticos da Universidade, a exemplo
do  que  foi  feito  pela  Universidade  de  São  Paulo,  que  contenha  diretrizes  para  layout,
equipamentos,  conforto  térmico  e  acústico  dos  ambientes  da  Universidade,  de  forma  a
estabelecer,  entre  outras  questões,  o  espaço  mínimo  necessário  de  circulação  entre  as
carteiras;

9.1.6.  adote providências no sentido de verificar a necessidade de reformar as
salas de aula e ambientes da Instituição, conforme preceitua o item 3.2.2., bem como o Anexo
B da NBR 5410, de modo a eliminar a existência de condutores expostos ou dispositivos
elétricos  sem a  devida  proteção,  impedindo que pessoas  toquem acidentalmente  as  partes
vivas dos dispositivos elétricos, destacando-se que, em amostra de prédios inspecionados, foi
constada a necessidade da realização da aludida reforma nas salas de aula e ambientes a seguir
relacionados:

a) sala 04 do Bloco 122 da Faculdade de Educação;

1. b) sala 01 do Bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;

2. c) laboratório de informática do Bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;

3. d) sala 02 do Bloco 940 do Departamento de Química Orgânica/Inorgânica,
Analítica e Físico-química;

9.1.7. efetue verificações periódicas nas salas de aula e demais dependências dos
prédios da Instituição,  visando localizar e substituir  tomadas e lâmpadas que não estejam
funcionando, e que nas futuras reformas e obras faça uso das tomadas adaptadas ao padrão da
NBR 14136/2012, destacando-se que em amostra de prédios inspecionados foi constado a
necessidade das seguintes providências:
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a) troca de tomadas sem funcionamento: sala de aula 01 do Bloco 902 da Direção
do Centro de Ciências;

b) troca de lâmpadas sem funcionamento:

b.1)  sala  01  do  Bloco  729 do Departamento  de  Engenharia  Metalúrgica  e  de
Materiais;

b.2) sala 01 do Blocos 122 da Faculdade de Educação;

c)  adequação das  tomadas  das  salas  a  seguir  relacionadas  ao padrão  da  NBR
14136/2012 nas futuras reformas:

c.1) salas 03 e 04 do Blocos 122 da Faculdade de Educação;

c.2) sala 04 do Blocos 122 da Faculdade de Educação;

c.3) sala 01 e Laboratório de Informática do Bloco 902 da Direção do Centro de
Ciências;

c.3)  salas  02  e  03  do  Bloco  940  do  Departamento  de  Química
Orgânica/Inorgânica, Analítica e Físico-química;

9.1.8.  adote  providências  no  sentido  de  dotar  todas  as  salas  de  aula  da
Instituição de sinal de internet (wi-fi), destacando-se que em amostra de salas inspecionadas
foi constado que não consta referido sinal nas seguintes salas:

a)  sala  03  do  Bloco  729  do  Departamento  de  Engenharia  Metalúrgica  e  de
Materiais;

b) salas 11, 21 e 37 do Bloco 707 da Unidade Didática do Centro de Tecnologia;

d) salas 01 e 04 do Bloco 122 e sala 11 do Bloco 123 da Faculdade de Educação –
Faced;

c)  sala  03  do  Bloco  940  do  Departamento  de  Química  Orgânica/Inorgânica,
Analítica e Físico-química;

9.1.9.  adote  providências  no  sentido  de  instalar  bebedouros  em  todos  os
prédios da Instituição ou efetuar o conserto necessário, bem como suprir seus banheiros de
materiais assépticos, de limpeza e cestos de lixo, destacando-se que em amostra de prédios
inspecionados foi constada a necessidade das seguintes providências:

a)  proceder  à  instalação de bebedouros  no Bloco Didático II  da Faculdade de
Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) e no Bloco 902 da Direção do
Centro de Ciências;

b) efetuar o reparo ou a troca do bebedouro que serve aos Blocos 122 e 123 da
Faculdade de Educação;

c) providenciar o suprimento adequado dos seguintes materiais nos banheiros dos
prédios abaixo relacionados:
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4. c.1) bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais:
sabão líquido para lavar as mãos;

5. c.2) blocos 122 e 123 da Faculdade de Educação: papel toalha para enxugar as
mãos nos banheiros convencional e adaptado e sabão líquido para lavar as mãos no banheiro
adaptado;

6. c.3) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências: papel toalha para enxugar as
mãos no banheiro masculino 2;

7. 9.1.10. adeque-se aos padrões de acessibilidade definidos na NBR 9050/2004, a
fim de  propiciar  condições  efetivas  de  acesso  às  instalações  da  Universidade  a  todos  os
cidadãos indiscriminadamente, e, dessa forma, dar cumprimento ao Decreto 6.949/2009 e ao
princípio  da  isonomia,  equidade  e  igualdade,  destacando-se  que  em  amostra  de  prédios
inspecionados foram constatadas as seguintes deficiências:

a.1) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências:  localização da rampa de
acesso na lateral do edifício e longe da entrada;

a.2) bloco 940 do Departamento de Química Orgânica/Inorgânica, Analítica e
Físico-química;  Bloco  Didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC) e o bloco 902 da Direção do Centro de Ciências: não existe rampa,
elevador ou plataforma;

b) instale dispositivos (elevadores ou plataformas) de acesso nos prédios com
mais de um pavimento, de forma a garantir o acesso equânime aos prédios e pavimentos da
Instituição por pessoas portadoras de necessidades especiais de locomoção;

c) destine, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e
supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos seus edifícios, conforme art. 23 da Lei
10.098/2000;

8. 9.1.11. proceda à adaptação das rampas de acesso dos prédios a seguir
relacionados,  de modo que a largura e a inclinação dessas rampas adeque-se aos padrões
definidos pela NBR 9050/2004:

9. a) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;

10. b) bloco didático II da Faculdade de Economia, Administração, Atuária
e Contabilidade (FEAAC);

11. c)  bloco  729  do  Departamento  de  Engenharia  Metalúrgica  e  de
Materiais;

12. d) blocos 122 e 123 da Faculdade de Educação (Faced);

13. e)  departamento  de  química  orgânica/inorgânica,  analítica  e  físico-
química;

14. f) bloco didático II da Faculdade de Economia, Administração, Atuária
e Contabilidade (FEAAC);

15. 9.1.12.  considere, em seus projetos futuros e naqueles em andamento,
os  padrões  de  acessibilidade  definidos  nas  NBR  9050/2004,  além  de  outros  normativos
aplicáveis à matéria, sem prejuízo de outras ações não normatizadas que visem a atender o
princípio da isonomia, no que se refere à acessibilidade;
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9.1.13.  adapte as maçanetas, bacias sanitárias e barras de apoio dos banheiros
aos padrões estabelecidos pela NBR 9050/2004, bem como se utilize dos critérios da referida
norma nos  seus  projetos  futuros  e  naqueles  em andamento  relativos  à  acessibilidade  nos
banheiros,  destacando-se  que  em amostra  de  prédios  inspecionados  foram constatadas  as
seguintes deficiências nos banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais:

a)  bloco  729  do  Departamento  de  Engenharia  Metalúrgica  e  de  Materiais:  as
maçanetas das portas não são do tipo alavanca; ausência de barras de apoio na lateral e no
fundo do vaso sanitário, além da altura da bacia sanitária não ter a medida mínima de 0,43m
exigida pela norma;

b)  bloco  didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC): as maçanetas das portas não são do tipo alavanca;

c) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências: a altura da bacia sanitária com o
assento ultrapassa a medida máxima de 0,46m;

9.1.14. adeque o  seu  sistema de  gestão  dos  diferentes  tipos  de  manutenção
predial no que diz respeito ao planejamento e à execução às normas NBR 14037 e 5674;

9.1.15. elabore  inventário  de  inspeção  das  condições  de  conservação  dos
prédios dos campi, conforme preconiza o item 4.2 da NBR 5674;

9.1.16. elabore  rotinas  ou  planos  de  manutenção  observando  as  regras  e
modelos definidos na NBR 5674;

9.1.17. nomeie fiscal de serviços ou outro responsável que faça a checagem da
conformidade dos serviços prestados às exigências do contrato, caso considere oportuno;

9.1.18. além dos  critérios  já  atualmente  utilizados  para  estimar  os  recursos
necessários à manutenção predial, considere, conforme estabelece o item 5.3 da NBR 5674:

a) os riscos decorrentes da não realização dos serviços de manutenção no prazo
previsto;

b) a urgência, gravidade e idade da edificação, principalmente quando envolvem
risco, saúde e segurança;

c) a relação custo e benefício dos serviços de manutenção,

d) além desses critérios, registrar em atas deliberações sobre a realização ou não
das intervenções para futuras avaliações sobre as previsões de recursos;

9.1.19. faça um diagnóstico preciso de suas reais necessidades de pessoal, bem
como da situação remuneratória dos servidores, em relação a outros profissionais que atuam
nos setores público e privado, a fim de identificar alternativas de solução para os problemas
advindos  da  perda  contínua  de  profissionais,  submetendo  tais  estudos  à  avaliação  do
Ministério da Educação;

9.1.20. promova  eventos,  tais  como  cursos  de  aperfeiçoamento,  seminários,
reuniões, palestras etc., tudo com vistas a melhorar a capacitação profissional dos servidores
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que atuam na fiscalização e acompanhamento dos contratos, oferecendo-lhes informação e
especialização adequadas às boas técnicas vinculadas aos trabalhos pertinentes;

16. 9.1.21. aperfeiçoe  as  normas,  procedimentos  e  formulários  adotados
pela Instituição que dizem respeito à execução da manutenção predial,  tendo por base as
NBRs 14037/2011 e 5674/2012;

9.1.22. adote providências  para  a  implantação da brigada de incêndio,  visto
que, segundo o art. 3º, § 1º, inciso XII, do Código de Segurança Contra Incêndio do Estado do
Ceará, aprovado pelo Decreto 28.085, de 10/1/2006, a brigada constitui medida de segurança
e proteção contra incêndio e pânico e sua constituição é obrigatória nas edificações e áreas de
risco localizadas no Estado do Ceará.

9.1.23. elabore um plano de evacuação e o divulgue, a fim informar o público
alvo  sobre  os  procedimentos  para  evacuação  dos  locais  de  trabalho  com  segurança,  em
cumprimento do item 23.1.1, alínea “b”, da NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego e do
art. 3º, § 1º, inciso VII, do Código de Segurança Contra Incêndio do Estado do Ceará;

9.1.24. adote providências no sentido de efetuar treinamento da comunidade
acadêmica a respeito da utilização dos equipamentos contra incêndio, em cumprimento do
item 23.1.1, alínea “a”, da NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.1.25. cumpra  as  exigências  contidas  nos  Certificados  de  Aprovação  de
Projetos 411, 13717, 17419 e 17422 e solicite a vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado do
Ceará para que possam ser emitidos os certificados de conformidade dos projetos;

9.1.26. corrija  as  falhas  apontadas  pelo  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  do
Ceará no Laudo de Correção de Projeto 3658 e nos Relatórios de Irregularidades 18933 e
3752, com o objetivo de obter a aprovação e a certificação de conformidade exigidas;

9.1.27. elabore  e  execute  plano  de  manutenção  dos  dispositivos  contra
incêndio,  de forma que na gestão do sistema sejam elaborados e utilizados documentos e
registros relacionados no item 7.1 da NBR 5674.

9.1.28. adote as  providências  necessárias  para a  obtenção do “habite-se” de
suas construções, conforme determina o art. 55 do Código de Obras e Posturas do Município
de Fortaleza.

9.1.29. implante a sinalização de segurança contra incêndio e pânico em seus
prédios, conforme disciplina o item 4 da NBR 13434-1 e o item 5.2 da NBR 12693/2013,
destacando-se que em amostra de prédios inspecionados foi constada a ausência de qualquer
forma sinalização de segurança contra incêndio e pânico nos prédios a seguir relacionados:

a) bloco 729 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais;

b)  bloco  Didático  II  da  Faculdade  de  Economia,  Administração,  Atuária  e
Contabilidade (FEAAC);

c) blocos 122 e 123 da Faculdade de Educação;

d) bloco 902 da Direção do Centro de Ciências;
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e)  bloco  940  do  Departamento  de  Química  Orgânica/Inorgânica,  Analítica  e
Físico-química;

9.1.30. adote as providências necessárias ao correto reconhecimento dos bens
da Universidade em sua contabilidade, observando as regras e os prazos fixados nas normas
de convergência da contabilidade do setor público brasileiro aos padrões internacionais, de
modo que os registros reflitam adequadamente a situação patrimonial da Entidade, conforme a
Parte II do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);

17. 9.1.31. inclua cada prédio da Universidade, de forma individualizada,
no cadastro de bens imóveis de propriedade da União, de forma que para cada construção seja
atribuído um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP), nos termos do art. 1º, parágrafo único,
do Decreto 99.672/1990;

18. 9.1.32. elabore plano de ação contendo prazos de implementação
de medidas visando à implantação e operacionalização dos aspectos patrimoniais e do plano
de contas, em especial os mencionados nos itens III, IV, V e VI do art. 7º da Portaria STN
634/2013, de modo que as demonstrações contábeis da unidade sejam capazes de evidenciar,
em todos os aspectos relevantes, sua situação patrimonial e financeira, em cumprimento à
Portaria STN 634/2013 e ao MCASP;

19. 9.1.33. implemente  sistema  de  informatizado  em  seu  órgão  de
ouvidoria, propiciando maior efetividade no gerenciamento e atendimento das demandas da
comunidade acadêmica e da sociedade, em atenção ao princípio da eficiência, insculpido no
art. 37, caput, da Constituição Federal.

20. 9.1.34. disponibilize no portal (site internet) da Instituição, um canal de
comunicação  entre  o  órgão  de  ouvidoria  e  os  cidadãos  e  alunos,  para  atendimento  de
demandas,  sugestões,  reclamações  e  elogios,  dando  ensejo  à  aplicação  do  princípio
constitucional da eficiência, conferindo maior efetividade aos princípios da supremacia do
interesse público e indisponibilidade do interesse público, no bojo do controle social e da
governança;

21. 9.1.35. implemente  as  medidas  prometidas  com  o  fito  de  realizar  a
pesquisa  de  satisfação,  prevista  no  artigo  12  do Decreto 6.932/2009,  tomando  o  devido
cuidado para que todos os usuários (alunos, professores, funcionários, comunidade em geral
etc) estejam abarcados no rol de entrevistados.

22. 9.2.dar ciência à Universidade Federal do Ceará sobre:

23. 9.2.1.a necessidade de observar os arts. 17 e 20 da Lei 10.098/2000, os
quais dispõem que o Poder Público deve suprimir  as barreiras de comunicação,  mediante
ajuda  técnica,  entendida  como  qualquer  elemento  que  facilite  a  autonomia  pessoal  ou
possibilite o acesso e o uso de meio físico;

9.2.2.as exigências da Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos  para  a  promoção da acessibilidade das  pessoas  portadoras  de deficiência  ou com
mobilidade reduzida.

24. 9.3.recomendar à Segecex que avalie a conveniência e oportunidade de
inserir em seu planejamento a realização de uma auditoria operacional na UFC para avaliar de
forma mais aprofundada questões de gestão, tanto administrativas quanto acadêmicas;

9.4. determinar à Universidade Federal do Ceará, com fulcro no art. 43, inciso I,
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, que, no prazo de
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noventa dias, encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem
adotadas  em relação  as  recomendações  enumeradas  no  item 9.1,  os  respectivos  prazos  e
responsáveis, bem como justificativa a respeito das recomendações que decidiu não adotar;

9.5.determinar  à  Secretaria  de  Controle  Externo  do  Ceará  que  monitore  o
cumprimento das recomendações constantes do item 9.1;

25. 9.6. dar conhecimento desta decisão, bem como do relatório e do voto
que a fundamentam, à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto
(SecexEducação),  como  subsídio  para  a  elaboração  do  Relatório  Sistêmico  da  Função
Educação (FiscEducação) de 2014;

9.7.  encaminhar  cópia deste  acórdão,  bem como do relatório e  do voto que o
fundamentarem, à Universidade Federal do Ceará e ao Ministério da Educação;

9.8.  apensar  o  presente  processo  ao  TC 020.808/2014-3,  com fundamento  nos
arts. 36, 37 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014.

10. Ata n° 1/2015 – Plenário.
11. Data da Sessão: 21/1/2015 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0053-01/15-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Raimundo
Carreiro, José Múcio Monteiro e Bruno Dantas (Relator).
13.2.  Ministros-Substitutos  convocados:  Augusto  Sherman  Cavalcanti  e  André  Luís  de
Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS

Presidente Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
PAULO SOARES BUGARIN

Procurador-Geral
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ANEXO B – QUADROS ESTRUTURADOS A PARTIR DOS RELATÓRIOS DE
VISITAS IN LOCO DO MEC (2010-2018)

ANO 2010

CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS – bacharelado/licenciatura

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 164-Instrumento de avaliação de renovação de reconhecimento

dos cursos de graduação.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 08/12/2010 a 11/12/2010.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didática pedagógica

Conceito 4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 5.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.2 – A estrutura física está assim disposta:  26 gabinetes de

professores, todos com acesso à internet; 2 gabinetes para as

coordenações  e  para  a  chefia  do  departamento;  1  Secretaria

acadêmica,  8 salas de aula (no primeiro piso),  com acústica

adequada,  quadro,  mesa  de  professor  e  cadeiras  recém-

adquiridas,  ambientes  climatizados;  2  salas  de  aula  (no

segundo  piso)  com  acústica  adequada,  quadro,  mesa  de

professor e cadeiras recém-adquiridas, ambientes climatizados.

As dimensões são diferentes, mas compatíveis com o número

de  alunos  e  as  atividades  exercidas;  1  auditório,  com  120

lugares,  mesa  de  som,  data-show;  tela  de  projeção;

climatizada,  com lugares  para portadores de necessidades

especiais  (embora  o  andar  não  ofereça  acesso);  Embora

disponha  de  cadeiras,  estas  são  provisórias.  O  chefe  de

departamento comprovou que já foram adquiridas novas

cadeiras,  inclusive  com assentos  especiais  para  obesos;  2
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banheiros  (MAS/FEM)  recém-reformados,  para

professores  e  banheiros  para  alunos,  mas  sem

acessibilidade;  13  laboratórios  de  pesquisa  e/ou  núcleos  de

estudo  e  pesquisa,  todos  equipados  em  média  com  3

computadores,  todos  com  a  cesso  à  internet;  todos  com

bibliotecas  específicas  na  área  de  atuação,  alguns  com

multimeios, inclusive com equipamentos de teleconferência; 1

copa; 2 amplos ambientes onde funcionam o Programa de Pós-

Graduação;  Amplo  estacionamento  (50  vagas)  para

professores; 1 biblioteca com amplo acervo (chamado de sala

de  leitura).  1  laboratório  de  informática  com  08  (oito)

computadores  com acesso à  internet.  Os ambientes  atendem

muito além do que especificado no PPC e estão/são totalmente

compatíveis  com  as  finalidades  a  que  se  destinam  e

correspondem  aos  objetivos,  diretrizes  consignados  na

proposta do curso.

Requisitos Legais e Normativos

4.3. Disciplina optativa /

obrigatória de Libras* (Dec.

5.626/2005).

(Não atende)

O  PPC  não  prevê  a  inserção  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso,  como  disciplina  obrigatória,  nem

tampouco  prevê  a  inserção  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso,  como  disciplina  optativa.  Mas  cabe

ressalvar  que  nos  foi  apresentado  documentos  e

depoimentos  de  que  o  curso  oferta  tal  disciplina  como

optativa; Ademais  encontramos  oferta  da  disciplina  de

libras como extensão universitária; além de oferta especial

para  servidores  e  professores;  Encontrou-se  documentação

de  uma  Comissão  Institucional  da  UFC  que  atua  para

elaboração,  planejamento  e  execução  de  política  de

acessibilidade e inclusão; Aquela comissão tem composição de

servidores, professores e alunos.

4.4. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida.

(Dec. 5.296/2004, com prazo

Não.  Todos  os  acessos  às  instalações  onde  funcionam  o

curso não oferecem acessibilidade;  Para  as  salas  de  aulas,

laboratórios,  núcleos  e  banheiros  não  há  qualquer  tipo  de

acesso que facilite a frequência ou permanência dos portadores
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para implantação das

condições até dezembro de

2008).

de necessidades especiais; Cabe salientar quer as bibliotecas

oferecem rampas e elevadores,  bem como banheiros com

acessibilidade;  Ressalve-se  ainda,  que  a  coordenação,  os

professores e alunos já utilizaram diversos instrumentos para

obtenção  da  acessibilidade:  requerimentos,  solicitações,

queixas na Ouvidoria universitária, dentre outras ações;

ANO 2011

CURSO: ENGENHARIA METALÚRGICA.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 170-Instrumento de avaliação de reconhecimento dos cursos de

graduação – Bacharelados e licenciatura.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 31/07/2011 a 03/08/2011.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 4,0.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 5,0.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,0.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Até o presente momento, estão sendo utilizadas para aulas, as

salas didáticas do Centro de Tecnologia, porém estão em fase

final  de  construção,  dois  blocos  do  Departamento  de

Engenharia  Metalúrgica  e  de  Materiais,  com  previsão  de

inauguração  em  setembro  do  corrente  ano.  Esses  blocos

incluem  salas  administrativas,  salas  de  aula,  laboratórios,

gabinetes de professores, sala de estudo e áreas de convivência.

São  instalações  bem  espaçosas  e  os  ambientes  com  boa

distribuição.

[Sem referência direta a acessibilidade]



210

Requisitos Legais e Normativos

4.3. Disciplina optativa /

obrigatória de Libras* (Dec.

5.626/2005)

(Não atende)

Não. O  PPC  não  prevê  a  inserção  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso, como disciplina obrigatória.

4.5. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. 5.296/2004, com prazo

de implantação das

condições até dezembro de

2008 ).

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida.

ANO 2012

CURSO: MÚSICA.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 136-Instrumento de avaliação de reconhecimento dos cursos de

graduação – Bacharelados e licenciatura  

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 27/02/2012 a 01/03/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 5,0.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 5,0.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,0.

Conceito Final Conceito 5,0.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

O Curso de Licenciatura em Educação Musical está vinculado

ao ICA-Instituto de Cultura e Arte que congrega 9 cursos e está

instalado em um prédio nas dependências do Campus do Pici.

Possui  laboratórios  específicos,  salas  de  aula,  sala  da

coordenação do curso, mas não possui sala para os professores
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e  reuniões  e  nem  mesmo  gabinetes  para  docentes.  Está

prevista a mudança no 2º semestre de 2012 para um novo

prédio construído especificamente para o ICA com a mais

completa  estrutura  física  e  equipamentos.

[Sem referência direta a acessibilidade]

Requisitos Legais e Normativos

4.3. Disciplina optativa /

obrigatória de Libras* (Dec.

5.626/2005)

Sim. A disciplina de Libras consta na estrutura curricular do

curso, como disciplina obrigatória. A disciplina é oferecida no

7º período do curso.

4.5. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. 5.296/2004, com prazo

de implantação das

condições até dezembro de

2008 ).

Sim. A acessibilidade na instituição atende adequadamente aos

critérios  estabelecidos  pelo  Decreto  5296/2004,  permitindo

acesso a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS – bacharelado/noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 05/12/2012 a 08/12/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 3,9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4,5.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 4,0.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE
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Considerações na dimensão

3

[…]  A  biblioteca  oferece  boas  condições  para  estudo  e

consulta e também de acessibilidade. […] Todos os acessos às

instalações  onde  funcionam  o  curso  não  oferecem  boas

condições de acessibilidade, os corredores são estreitos, não

existem banheiros adaptados e há apenas um elevador. No

entanto, as bibliotecas oferecem rampas e elevadores, bem

como  banheiros  com  acessibilidade. Cabe  destacar  que  a

coordenação,  os  professores  e  alunos  já  utilizaram  diversos

instrumentos para obtenção da acessibilidade: requerimentos,

solicitações, queixas na Ouvidoria universitária, dentre outras

ações.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? Trata-se de um prédio

antigo, não projetado para atender pessoas com deficiência

ou limitação motora. Os banheiros não são adaptados e os

corredores são estreitos. Contudo foi instalado um elevador

para  possibilitar  o  acesso  até  as  salas  de  aula.  E  as

bibliotecas apresentam boas condições de acessibilidade.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular

do curso? Sim, a disciplina é oferecida como optativa.

CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS – licenciatura/noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 21/11/2012 a 24/11/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 4,5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

Conceito 4,0.
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técnico-administrativo

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,9.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

O  PPC  não  prevê  a  inserção  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso, como disciplina obrigatória. Mas cabe

ressalvar que  nos  foi  apresentado depoimentos  de  que  o

curso começou a ofertar tal disciplina a partir de 2012/1;

Ademais  encontramos  oferta  da  disciplina  de  libras  como

extensão  universitária;  além  de  oferta  especial  para

servidores e professores; Esse fato já havia sido matéria de

Diligência. Todos os acessos às instalações onde funcionam

o curso não oferecem acessibilidade; Para as salas de aulas,

laboratórios, núcleos e banheiros não há qualquer tipo de

acesso  que  facilite  a  frequência  ou  permanência  dos

portadores de necessidades especiais; Cabe salientar quer

as  bibliotecas  oferecem  rampas  e  elevadores,  bem  como

banheiros  com  acessibilidade;  Ressalve-se  ainda,  que  a

coordenação,  os  professores  e  alunos  já  utilizaram  diversos

instrumentos para obtenção da acessibilidade: requerimentos,

solicitações, queixas na Ouvidoria universitária, dentre outras

ações;

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  Há  um  pequeno

elevador para o  acesso  de  cadeirantes,  mas  os  banheiros

não  são  adequados  aos  portadores  de  deficiências  e  os

corredores,  com  diversas  portas  que  abrem  para  fora,

acabam sendo  muito  estreitos  para  a  mobilidade  de  um

cadeirante.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Não.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? Não há a disciplina de Libras no PPC.

Esse quesito já foi objeto de diligência.
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CURSO: PSICOLOGIA – SOBRAL.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 09/12/2012 a 12/12/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 3,9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4,6.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,2.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

As salas de aula são suficientes, sendo importante ressaltar que

as  aulas  do  primeiro  semestre  do  curso  ocorrem  nas

dependências  do:

Bloco  1  (Campus  Mucambinho)-  nesse  local  as  salas  são

amplas  e  climatizadas,  bem  iluminadas,  são  muito  boas.  

Os  demais  semestres  utilizam  as  5  salas  do  prédio  da

Psicologia  (sede  do  curso)-nesse  local  as  salas  de  aula  são

pequenas e climatizadas, sendo suficientes. E dispõe, também,

de 1 sala no prédio da Diretoria (mesmo prédio da biblioteca)

para  demais  atividades,  dentre  elas:  Projeto  de  Pesquisa,

Orientação  de  TCC,  orientação  de  Estágios  etc,  são  salas

pequenas, climatizadas, ou seja, são suficientes.

O laboratório de informática para o curso fica no campus

Mucambinho e  atende de maneira suficiente, considerando,

quantidade  de  equipamentos  relativa  ao  número  total  de

usuários,  acessibilidade,  velocidade  de  acesso  à  internet,

política  de  atualização  de  equipamentos  e  softwares  e

adequação do espaço físico.
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Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? O curso de Psicologia

funciona em 5 endereços diferentes, no prédio que funciona a

sede  com a maior parte  das  aulas  do curso  não existem

banheiros  adaptados,  rampas,  elevadores,  sendo  que  o

acesso a entrada principal é por uma escada. O prédio onde

fica a Biblioteca possui banheiros adaptados e elevador que

no  momento  da  visita  estava  quebrado,  sendo  que  a

biblioteca  fica  no 3°  andar.  Os laboratórios  de anatomia e

fisiologia  funcionam  no  prédio  da  Faculdade  de  Medicina,

neste local  possui acesso para pessoas com deficiência  e ou

mobilidade  reduzida.  

No campus de Mucambinho funciona as turmas de 1° e 2°

semestre,  este  prédio  é  todo  adaptado  e  a  coordenação

relatou que quando existir aluno com deficiência no curso,

as aulas acontecerão neste local.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? Existe disciplina de Libras como optativa.

CURSO: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – SOBRAL. Integral

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 10/06/2012 a 13/06/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 3,3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4,5.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,7.
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Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…] Todos os professores do curso são tempo integral e têm

um  gabinete  com  mesa,  armário  e  equipamentos  de

informática.  Os  gabinetes são  bem  iluminados,  limpos,

ventilados,  com acessibilidade e conservação.  A dimensão é

um pouco  reduzida  o  que  pode  atrapalhar  um pouco  a

comodidade.  A  acústica  é  deficiente  em  virtude  do

compartilhamento do espaço, permitindo que, por exemplo, o

atendimento a alunos possa interferir com o trabalho de outros

professores. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  Não foi  verificada  a

presença de piso ou sinalização tátil, conforme prevêem os

artigos  15  e  26  do  decreto  5296/2004,  no  prédio  onde

funcionam os principais equipamentos do curso e no prédio

da biblioteca  não há rampa,  nem elevador para  atender

estudantes com mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim. A portaria UFC/Pró-reitoria de graduação nº 19 de 26 de

dezembro de 2009 determina que seja incluída a disciplina de

Libras  nas  matrizes  curriculares  dos  cursos,  sendo  optativa

para os cursos de Bacharelado e no campus há um curso de

música em que a disciplina é obrigatória que pode ofertá-

la.

CURSO: ENG. ELÉTRICA – SOBRAL. Integral.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 06/05/2012 a 09/05/2012  
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CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 3,2.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4,1.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 4,2.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

As instalações  físicas  destinadas  ao ensino são de excelente

qualidade com tecnologia moderna, a edificação foi construída

recentemente, com ocupação no início de 2011;  atendem aos

quesitos  de  acessibilidade  de  forma  plena,  existe  uma

plataforma elevatória que permite a fácil locomoção entre

os  dois  pavimentos  bem  como  rampas  de  acesso,  com

inclinação  adequada.  Ademais,  existem  sanitários,

masculinos  e  femininos  adaptados  para  cadeirantes.

Constata-se a excelente adequação de suas instalações físicas

destinadas  ao  ensino.  As  salas  de  aulas  são  amplas  bem

iluminadas,  climatizadas e comportam na grande maioria  40

lugares, mas existem também algumas com 45 e 60 lugares.

No  que  concerne  os  laboratórios,  todos  foram recentemente

montados com mobiliário adequado e equipamentos adquiridos

recentemente,  alguns  destes  laboratórios  ainda  estão

aguardando a entrega de Kits  complementares,  no entanto o

número existente é suficiente para o atendimento dos alunos

atualmente  matriculados  no  curso.  Existem  também  alguns

Kits  desenvolvidos  por  alunos  e  professores  da  própria

instituição.  Todos os  professores  possuem gabinete,  que são

instalados dois por sala todos com acesso à internet. Existem

salas de reuniões de uso coletivo; um miniauditório reversível

(a  divisória  entre  duas  salas  pode  ser  removida)  com

capacidade para 90 lugares e um auditório bem equipado com
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capacidade  para  236  lugares.  O  restaurante  universitário

funciona  provisoriamente  no  espaço  da  cantina,  mas  atende

bem atualmente o número de alunos.  O ponto destoante é a

biblioteca  que  continua  funcionando  no  endereço  antigo

com espaço restrito comportando apenas uma pequena sala

de estudos com espaço suficiente para 3 mesas; existe uma

política  consolidada  para  aquisição  de  livros,  anualmente  é

publicado  edital  interno  onde  os  cursos  concorrem,

demonstrando suas necessidades para aquisição de livros. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida?

Existe um elevador, além de rampas de acesso; desta forma

todos  os  ambientes  podem  ser  acessados  por  pessoas  com

deficiência  ou  mobilidade  reduzida.  Existem  também

sanitários masculino e feminino, adaptados.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Não. O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso?

PPC não prevê a inserção de Libras na estrutura curricular

do  curso,  como  optativa.  Esta  questão  está  presente  como

ressalva no "Despacho Saneador".

CURSO: ODONTOLOGIA – SOBRAL.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 13/05/2012 a 16/05/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 4,3.
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Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4,7.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,5.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  3.1.  Gabinetes  de  trabalho  para  professores  Tempo

Integral implantados e suficientes na análise sistêmica e global

dos aspectos propostos; 3.2 Espaço destinado às atividades de

coordenação  muito  bom  na  análise  sistêmica  e  global  dos

aspectos  propostos;  3.3  Sala  de  professores  implantada  e

suficiente  para  os  docentes  do  curso  na  análise  sistêmica  e

global dos aspectos propostos; 3.4 Salas de aula implantadas

para  o  curso  muito  boas  na  análise  sistêmica  e  global  dos

aspectos propostos; 3.5 Laboratórios de acesso à informática

para o curso que atendem, de maneira suficiente considerando-

se a  análise  sistêmica  e  global  dos  aspectos  propostos;  […]

[sem referência expressa a acessibilidade]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida, atende ao Dec. N° 5.296/2004.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Não. Tendo  sido  verificado  no  sistema  EMEC a  diligência

relacionada ao processo de pedido de reconhecimento do curso

de  Odontologia  com  resultado  satisfatório  para  inclusão  de

Libras  como  componente  curricular  optativo  na  estrutura

curricular do curso, por ocasião da visita in loco, foi verificado

que  o  PPC  NÃO  contempla  a  disciplina  de  Libras  na

estrutura curricular vigente do curso, entretanto consta na

nova estrutura curricular a ser implantada, cujo processo
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de implantação  se  encontra em fase  final  de  análise  nas

instâncias universitárias.

CURSO: REDE DE COMPUTADORES – QUIXADÁ.

Tipo de avaliação: Avaliação de regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2 (dois).

Período da visita: 18/11/2012 a 21/11/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 4,3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 3,9.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 3,7.

Conceito Final Conceito 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Durante a visita "in-loco"  todas as dependências analisadas

da  IES  apresentaram  acessibilidade para  portadores  de

necessidades especiais, especificamente para cadeirantes.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida?

Foi observado na visita in loco que um dos prédios da IES,

que  já  está  concluído,  contempla  diversas  exigências  de

acessibilidade tais  como: acessos em rampa, banheiros para

portadores  de  necessidades  especiais,  elevador  especial  para

cadeirantes  com acesso  ao  primeiro  andar  do  prédio,  maior

largura das portas, entre outros.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Não.

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular

do curso?
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O despacho saneador apresenta um documento com o Plano de

Ensino da disciplina de Libras,  porém não foi verificado a

existência  da  mesma  no  PPC.  Durante  a  visita  in  loco

observou-se que a disciplina não está presente na matriz

curricular,  porém  foi  apresentada  pelo  Coordenador  do

Curso  à  comissão  a  possibilidade  de  matrícula  dessa

disciplina - por parte dos alunos - no sistema "on-line" da

IES.  

CURSO: Sistema de Informação.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  -  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2.

Período da visita:  13/05/2012 a 16/05/2012.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

Conceito 4.0.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Conceito 4.2.

Dimensão 3: Instalação físicaConceito 4.1.

Conceito Final Conceito 4.0.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 […]  Sua  estrutura  está  adequada  para  alunos  com

necessidades especiais em suas dependências. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

Sim.  […]  O campus de  Quixadá,  onde  ocorre  a  oferta  do

curso em análise,  apresenta condições adequadas de acesso

para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida,

com  elevador  específico  para  esta  finalidade,  banheiros

apropriados e adaptados.
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2008)

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Não.

ANO 2013.

CURSO: Gastronomia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 18/09/2013 a 21/09/2013.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.0.

Dimensão 3: Instalação física2.6.

Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 […]  Todos os alunos até hoje tiveram aulas práticas em

condições  "improvisadas",  inicialmente  elas  ocorreram  no

Restaurante Universitário e atualmente eles tem todas as aulas

práticas nas instalações,  nas  cozinhas do curso de economia

doméstica. Estes laboratórios são muito antigos, e não possuem

as instalações adequadas, são pequenos, com difícil circulação,

com alguns  utensílios  domésticos  tais  como:  louça,  panelas,

copos, facas. Eles tem mesas de fórmicas, fogão e fornos de

microondas domésticos.
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Os  laboratórios  são  locais  com  iluminação  e  ventilação

inadequadas,  e  sem  proteção  de  telas  nas  janelas  e  portas

(permitindo entrada de insetos  na área de manipulação).  No

momento  da  visita,  foi  solicitado,  mas  eles  não  nos

apresentaram,  as  normas  de  funcionamento,  utilização  e

segurança destes laboratórios.

Os  laboratórios  possuem poucos  equipamentos  modernos,  a

maioria dos utensílios são domésticos e antigos, não sendo os

mais  adequados  e  os  encontrados  nas  cozinhas  industriais.

Os laboratórios  para aulas  práticas  (nas  quais  as  turmas são

divididas  para  ter  um  máximo  25  alunos  por  aula),  são

insuficientes,  a  presença  de  25  alunos  neste  espaço  poderia

comprometer a qualidade didática das aulas praticas que são

imprescindíveis  na  formação  prática  deste  profissional.  

E também por questões de segurança, pois existe pouco espaço

para circulação e em caso de acidentes seria difícil uma rápida

evacuação do recinto. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  Para as  novas salas,

laboratórios,  sanitários  e  áreas  de  convivência  a  serem

implantadas apresentadas em projeto arquitetônico terão

com  adequações.  Porém  o  prédio  ICA  que  visitamos

durante a avaliação não atende e este Decreto.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

CURSO: Geologia – bacharelado.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de
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Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 10/11/2013 a 13/11/2013.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.2.

Dimensão 3: Instalação física3.1.

Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Durante  a  visita  “in  Loco”  constatou-se  que  o  Curso  de

Geologia  da  UFC  funciona  em  dois  blocos  no  Campus  do

PICI, e, no que concerne ao  Departamento de Geociências,

sua  a  infraestrutura  geral  não  está  adaptada  aos

portadores  de  necessidades  especiais  e  necessita  de

manutenção.  As  instalações  para  docentes  e  salas  de

reuniões estão em condições suficientes mas inacessíveis a

cadeirantes  por exemplo.  Os gabinetes  não são individuais

para  todos  os  docentes,  mas  existem  para  100%  deles  e  é

individual para o Coordenador. As salas de aula e laboratórios

didáticos  apresentam  condições  de  trabalho  tais  como

acessibilidade e iluminação externa precárias, assim como os

banheiros.  Estes  blocos  têm  mais  de  40  anos,  estão

envelhecidos  e  apresentam  alguns  problemas  infiltração  e

iluminação naturais, esta suprida a contento pela artificial. As

reformas estão previstas, assim como o projeto de novo Bloco.

Cumpre  ressaltar  a  grande  quantidade  de  Laboratórios,  que

necessitam  de  reformas  e  manutenção,  além  de  maiores

informações de normas funcionamento e avisos de segurança.

[…]  A bibliografia  básica  encontra-se  desatualizada,  mas  o

acervo se apresenta com um mínimo três títulos por unidade

curricular, inexistindo exemplares em Braile. [...]

Requisitos Legais e Normativos
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4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não.  Prédios  antigos sem qualquer tipo de adaptação.  O

prédio  da  biblioteca,  embora  novo,  apresenta  apenas

rampa  de  acesso  da  rua  ao  prédio.  Tem  um  elevador

comum  e  não  adaptado  a  pessoas  com  necessidades

especiais.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  Contempla,  e  a  disciplina  é  oferecida

como optativa.

CURSO: Jornalismo.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 19/05/2013 a 22/05/2013.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5.

Dimensão 3: Instalação física2.4.

Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.10 e 3.11 - No que diz respeito à qualidade, tais laboratórios

atendem de forma suficiente  aos  critérios  da avaliação –

adequação,  acessibilidade,  atualização  de  equipamentos  e

disponibilidade  de  insumos  –,  e  também  é  suficiente  o

atendimento  dos  critérios  dos  serviços:  apoio  técnico,

manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade.

Requisitos Legais e Normativos
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4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou mobilidade reduzida?  O acesso às diversas

instalações, salas de aula, laboratórios pode ser feito tanto

por escada, como por elevador e, também, em alguns casos,

igualmente por rampas.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC prevê a disciplina de Libras, como

optativa, e a mesma é regularmente oferecida pela IES.

CURSO: Oceanografia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 05/05/2013 a 08/05/2013.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.3.

Dimensão 3: Instalação física2.8.

Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 O LABOMAR não possui infra-estrutura para facilitar o

acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou mobilidade reduzida?  Não existe  condições

de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade
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(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

reduzida  no  prédio  do  LABOMAR,  local  onde  a  maior

parte das atividades profissionalizantes são desenvolvidas.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A disciplina de Libras é oferecida como

optativa na estrutura curricular do curso em avaliação.

CURSO: Licenciatura em Teatro.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 18/09/2013 a 21/09/2013.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.2.

Dimensão 3: Instalação física3.4.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

As  salas  de  aula  implantadas  para  o  curso  são  muito  boas

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de

equipamentos,  dimensões  em  função  das  vagas  autorizadas,

limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,  acessibilidade,

conservação e comodidade.

[…]  Conforme  Dec.  N°  5.296/2004,  apresenta  condições

implantadas  de  acesso  para pessoas  com deficiência  e/ou

mobilidade reduzida, há inserção da Disciplina obrigatória

de Libras  (Dec. N° 5.626/2005). As informações acadêmicas
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exigidas  estão  disponibilizadas  na  forma  impressa  e  virtual,

conforme Portaria Normativa MEC n° 40/2007, de 12/12/2007,

publicada  no  DOU  de  13/12//2007,  que  institui  o  e-MEC,

sistema  eletrônico  de  fluxo  de  trabalho  e  gerenciamento  de

informações relativas aos processos de regulação da educação

superior no sistema federal de educação.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida,  de acordo com Dec.  N° 5.296/2004,

condições implantadas.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  O  PPC  oferece  a  disciplina  Libras  na

estrutura  curricular  do  curso,  de  acordo  com  o  Dec.  N°

5.626/2005.

ANO 2014

CURSO: Biotecnologia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 06/08/2014 a 09/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física3.7.
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Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  3.4  Devido  à  peculiaridade  do  curso  e  em  visita  à

instalações constatou-se que há espaços adequados para todos

os professores, cada um possui um laboratório de pesquisa com

disponibilidade  de  equipamentos  de  informática,  dimensão,

limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,  acessibilidade,

conservação e comodidade. As salas de aula para o curso são

adequadas,  com  média  de  50  carteiras,  com  carteiras  para

canhotos, bem adequadas considerando a quantidade de alunos;

disponibilidade de equipamentos instalados permanentemente,

dimensões em função das vagas autorizadas (apenas 50), todas

em condições adequadas para uso. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? A IES possui secretaria

de acessibilidade,  constatando-se que estão em curso várias

adaptações  para  cumprir  os  requisitos  legais.  Algumas

destas  já  implementadas  como  rampas  de  acesso,

elevadores e banheiros adaptados.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A disciplina é ofertada como optativa.

CURSO: Ciências Ambientais.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 10/08/2014 a 13/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização 4.7.



230

didático-pedagógica

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.9.

Dimensão 3: Instalação física3.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  Disposições  legais.  Nota-se  que  a  IES  não  atende  a

questão da acessibilidade, visto que não exitem adaptações no

prédio visitado pela comissão, tais como, ausência de elevador,

banheiros adaptados, rampas, corrimões, entre outras.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade reduzida?  Embora as  obras de

adequação  estejam  planejadas,  os  locais  onde  são

desenvolvidas  as  atividades  do  curso  não  dispõe  de

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A disciplina de Libras está contemplada no

PPC como disciplina optativa.

 

CURSO: Design

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 18/05/2014 a 21/05/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.7.

Dimensão 2: Corpo docente, 4.5.
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corpo discente e corpo

técnico-administrativo

Dimensão 3: Instalação física3.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

As  salas  de  aula  implantadas  para  o  curso  são  muito  boas

considerando a quantidade e número de alunos por turma (40),

disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em função  das

vagas  autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,

acessibilidade,  conservação  e  comodidade.  Duas  das  quatro

salas (do tipo ateliê, com mesas duplas) ocupadas pelo curso

são climatizadas.

Os laboratórios de acesso à informática para o curso atendem,

de maneira suficiente, os aspectos quantidade de equipamentos

relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade

de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e

softwares e adequação do espaço físico.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  O  Oficio  no.

0066/2014/PRPL/UFC  e  mais  o  Documento  Relatório  de

Vistoria  Técnica  das  Condições  de  Acessibilidade  Física

apresentado pelo DAU/UFC em abril de 2014 elaborado pela

professora Zilsa Maria P. Santiago e alunos de graduação em

Arquitetura e Urbanismo da UFC são fortes indícios de que a

IES deverá adequar na sua plenitude aspectos legais que o

decreto federal 5296/2004 regula combinado com a Lei no.

10048/2000 e a Lei 10098/2000 definem obrigatoriedade e dá

normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  de

acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A matriz curricular do curso possui do 3o

ao 8o. .semestre optativas livres.
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CURSO: Direito Diurno.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/09/2014 a 06/09/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.6.

Dimensão 3: Instalação física3.7.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 Sem considerações específicas sobre acessibilidade.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida? A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? PPC contempla a disciplina de Libras na

estrutura curricular do curso

CURSO: Engenharia do Petróleo.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.
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Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/09/2014 a 06/09/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.3.

Dimensão 3: Instalação física3.9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

As  salas,  laboratórios  e  os  espaços  disponíveis  são

climatizados,  devidamente  equipados,  com  iluminação,

conservação e acústica adequadas, equipamentos multimídias,

mobiliário  padronizado  e  acessibilidade,  sendo  adequados

para as atividades de ensino e de pesquisa.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida? A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  necessidades

especiais/deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida.  Pode-se

perceber  acessos,  rampas,  banheiros,  elevadores,

coberturas  nas  interligações  entre  os  blocos,  sinalização,

elevadores, rampas de acesso, banheiros adaptados, placas

em Braille transporte circular interno e externo ao campus,

recursos/bolsas/auxílios  para  atendimento  á  demandas

sociais  da  comunidade  acadêmica  e  infraestrutura.

Entretanto, foi percebido pouca extensão de piso táctil para

deficientes  visuais  e/ou  recursos  audio-visuais  e  espaços

para cadeirantes disponíveis na biblioteca do CT.  Na UFC

há  uma  Comissão  de  Acessibilidade  para

implantação/realização das adequações e melhoria contínua da
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acessibilidade.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC contempla a disciplina de Libras

(Língua  Brasileira  de  Sinais)  como  eletiva na  estrutura

curricular com 4 (quatro) créditos e carga horária de 64 horas.

CURSO: Engenharia de Energias Renováveis.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 13/08/2014 a 16/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

2.6.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.0.

Dimensão 3: Instalação física3.0.

Conceito Final 3.0.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Com relação aos do ciclo profissionalizante, entretanto, apesar

da boa vontade e do esforço de docentes e discentes, o espaço é

insuficiente e  não são equipados com os itens mínimos de

acessibilidade  e  adaptações  para  pessoas  portadoras  de

necessidades especiais, bem como, de normas de segurança e

equipamentos de segurança.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  dispõe  de

elevadores  para  acesso  aos  andares  superiores  com

sinalização em braile e banheiros adaptados para pessoas
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prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

com mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A disciplina é oferecida como optativa.

CURSO: Engenharia de Software.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 06/08/2014 a 09/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física4.4.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  3.9,  3.10,  3.11-Os  laboratórios  didáticos  especializados

implantados  com  respectivas  normas  de  funcionamento,

utilização  e  segurança  atendem,  de  maneira  excelente  em

relação  à  quantidade  de  equipamentos,  espaços  físicos,

pautando-se nas vagas anuais do curso avaliado. A adequação,

atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos,

de forma geral, mostrou-se excelente, assim como o apoio

técnico,  manutenção  de  equipamentos  e  atendimento  à

comunidade.  A acessibilidade  é  muito  boa. O  laboratório

denominado  Núcleo  de  Práticas  desenvolve  atividades  de

estágio,  projetos e serviços  de software para comunidade da

IES e  externa.  A IES também possui  sala  de  pesquisa  para
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reunião  dos  docentes  com  os  alunos,  bem  equipada,

organizada, limpa, climatizada e com acesso à Internet.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? O campus de Quixadá

da  UFC  conta  com  toda  a  estrutura  necessária  para

atender ao Decreto N° 5.296/2004.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  O  PPC  contempla  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso  na  componente  curricular  denominada

Língua Brasileira de Sinais.

CURSO: Finanças.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/08/2014 a 06/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5.

Dimensão 3: Instalação física3.9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Os  gabinetes  de  trabalho  que  são  ocupados  por  todos  os

docentes  em  tempo  integral  e  dedicação  exclusiva  são

adequados, considerando a disponibilidade de equipamentos de
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informática,  dimensão  física,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação,  acessibilidade,  conservação  e  comodidade.

[…] As salas  de aula  utilizadas  pelo  curso  de  Finanças  são

suficientes considerando a quantidade e número de alunos por

turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função

das  vagas  autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação,  acessibilidade,  conservação e  comodidade,  todas

possuem  equipamentos  de  projeção  multimídia  e  todos  os

espaços de uso individual e coletivo possuem ar condicionado.

O laboratório  de  informática  utilizado  pelos  acadêmicos  do

curso  de  Finanças  atende  de  maneira  suficiente

considerando a quantidade de equipamentos em relação ao

número  total  de  usuários,  acessibilidade,  velocidade  de

acesso internet, política de atualização desses equipamentos e

softwares, e adequação do espaço físico.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? Porém, nas instalações

em prédio anexo de apoio ao curso de Finanças onde se

encontram alguns gabinetes de docentes e uma biblioteca

setorial não há o atendimento deste dispositivo legal, pois as

instalações são antigas e não possuem elevadores ou rampas,

tão pouco sinalização adequada. Foi nos informado em reunião

com coordenação e direção que há um projeto em tramitação

para adequações a este fim.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  Essa  disciplina  é  ofertada  por  outro

departamento  da  Universidade  Federal  do  Ceará  –  UFC no

oitavo  período  na  modalidade  optativa,  quando  cursada

acrescenta horas complementares.
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CURSO: Física (EAD).

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 24/09/2014 a 27/09/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física4.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[não há no campo com este nome, mas nas disposições legais]

Na SEDE, ou seja, o prédio onde ocorreu a visita in loco,

não  existem  rampas  ou  elevadores,  logo  não  possui

acessibilidade,  embora  exista  na  instituição  políticas  de

acessibilidade. Fomos informados pela coordenadora que estão

sendo concluídas  as  novas  instalações  para  o  Instituto  UFC

Virtual e que suas dependências terão todas as condições de

acessibilidade. A disciplina Libras é ofertada no nono período

com uma carga horária de 64 horas, também encontra-se

no leque das optativas a disciplina Educação Especial. As

avaliações presencias correspondem a 60% do conceito final da

disciplina.  Conforme  verificação  in  loco,  as  informações

acadêmicas estão disponíveis na de forma virtual, podendo ser

impresso no polo. Não está previsto no PPC a abordagem de

Políticas de Educação Ambiental.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  No  prédio  onde

ocorreu a visita in loco, não existem rampas ou elevadores,
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 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

logo não possui acessibilidade, embora exista na instituição

políticas  de  acessibilidade.  Fomos  informados  pela

coordenadora que estão sendo concluídas as novas instalações

para  o Instituto  UFC Virtual  e  que  suas  dependências  terão

todas as condições de acessibilidade.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do curso?  A disciplina  Libras  é  ofertada  no  nono

período com uma carga horária de 64 horas, também encontra-

se no leque das optativas a disciplina Educação Especial.

CURSO: Fisioterapia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 09/04/2014 a 12/04/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.6.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5.

Dimensão 3: Instalação física3.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[não há no campo com este nome, mas nas disposições legais]

As condições de acessibilidade apresentam-se implantadas

e  em  funcionamento  no  prédio  da  fisioterapia  (novas

instalações),  porém  no  campus  de  Porangabuçu  existem

equipamentos  (elevadores)  em  desuso  ou  sem  a  devida

manutenção  e  ausência  de  sinalizações  para  pessoas

portadoras de deficiência visual e/ou auditiva. Ressalta-se a

existência  de  vagas  exclusivas  nos  estacionamentos  e
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rampas  de  acesso.  A inclusão  da  disciplina  de  Libras está

presente  na  proposta  curricular,  como  disciplina  optativa,

atendendo dessa forma o disposto no Decreto 5626/2005.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  As  condições  de

acessibilidade apresentam-se implantadas e em funcionamento

no  prédio  da  fisioterapia  (novas  instalações),  porém  no

campus  de  Porangaguçu  existem  equipamentos

(elevadores) em desuso ou sem a devida manutenção, além

de  estruturas  de  sanitários  não  disponíveis  (  porta

trancada)  e  ausência  de  sinalizações  para  pessoas

portadoras de deficiência.  Ressalta-se a existência de vagas

exclusivas no estacionamento e rampas de acesso.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do curso? A inclusão  da disciplina de Libras  está

presenta na proposta curricular: optativa.

CURSO: Matemática (bacharelado).

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento:  249-Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  -  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso

Número de avaliadores: 2

Período da visita: 07/05/2014 a 10/05/2014

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.6

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4

Dimensão 3: Instalação física4.3

Conceito Final 4
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ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[não há no campo com este nome, mas em disposições legais]

4.9  A A UFC possui  acessibilidade  para  cadeirantes  nas

salas  de  aula  do  prédio  do  curso  de  Matemática,  com

elevadores no prédio, também nos banheiros. A biblioteca

possui acessibilidade no andar térreo.

4.10 IES oferta a disciplina de Libras no sétimo semestre.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida? Sim,  o  prédio

apresenta, rampas e/ou elevadores.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  A  disciplina  é  ofertada  no  sétimo

semestre.

CURSO: Matemática Industrial

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/08/2014 a 06/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.7.

Dimensão 3: Instalação física4.0.

Conceito Final 4.
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ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[em disposições legais]

Verificamos in loco que a IES apresenta condições de acesso

para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida,

atendendo a legislação vigente.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? Verificamos in loco que

a  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  A  matriz  curricular  do  NOVO  PPC,

postado no sistema e-MEC, contempla a disciplina de Libras

como disciplina optativa.

CURSO: Música – Sobral

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/08/2014 a 06/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física2.4.
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Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[...]  As salas de aula implantadas para o curso são suficientes

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de

equipamentos,  dimensões  em  função  das  vagas

previstas/autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. […]

[em disposições legais]

As condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida atendem ao Dec. N° 5.296/2004.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.

A  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida?  As condições de acesso

para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida

atendem ao Dec. N° 5.296/2004. Anota-se que foi licitado o

Projeto  Unidade  Didática  UFC  -  Sobral,  de  área  total  de

6.129,59 m2, com área prevista para o curso de música, dentro

das especificações da lei, atendendo à mobilidade reduzida. No

momento,  o  curso  não  tem  matriculadas  pessoas  com

mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  Disciplina  de  Libras  (Dec.  N°

5.626/2005).  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na

estrutura curricular do curso. A disciplina é prevista no ítem

1.6 - Conteúdos Curriculares, no PPC postado.

CURSO: Pedagogia (Diurno)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação
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presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 23/03/2014 a 26/03/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.7.

Dimensão 3: Instalação física4.5.

Conceito Final 5.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

A  UFC,  na  unidade  da  Faculdade  de  Educação  -  Faced,

apresenta excelente espaço físico para o desenvolvimento do

Curso.  Esses  espaços  atendem aos  requisitos  de  quantidade,

dimensão,  mobiliário,  equipamento,  iluminação,  limpeza,

acústica,  ventilação,  segurança,  conservação  e  comodidade

necessários à realização das atividades do curso de graduação.

Além de salas destinadas para os professores/as no interior das

instalações  de  cada  um dos  três  departamentos,  a  faculdade

comporta  gabinetes,  salas  de  linhas  de  pesquisas,  auditório,

diversos  laboratórios,  banheiros  adaptados  e  todos  em  bom

estado de limpeza, segurança e conservação. […]  Quanto ao

acesso  para  pessoas  com  mobilidade  reduzida  ou

deficiência de mobilidade este está garantido por meio de

rampas e elevadores.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  instituição  possui

secretaria específica para a verificação e acompanhamento de

políticas e medidas de garantia de acessibilidade para pessoas

com  deficiência.  Suas  instalações  antigas  apresentam  as

adaptações  necessárias  e  as  novas  obedecem  aos  critérios

estabelecidos nas normas específicas.
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4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC prevê a oferta de uma disciplina

obrigatória,  64h,  e  cinco  optativas  (também  de  64h)  de

Língua brasileira de sinais - Libras.

CURSO: Pedagogia (EAD)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 31/08/2014 a 03/09/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.6.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física4.5.

Conceito Final 5.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[Sem considera coes neste tópico, mas em disposições legais]

-  As  instalações  da  IES  são  acessíveis a  pessoas  com

necessidades especiais;

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES possui rampas e elevadores.

4.10. Disciplina de Libras Sim.  O  PPC  contempla  Lingua  Brasileira  de  Sinais  como
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(Dec. N° 5.626/2005) disciplina  obrigatória  com  carga  horária  de  96h  no  IV

Semestre do curso.

CURSO: Química EAD.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 09/03/2014 a 12/03/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

3.8.

Dimensão 3: Instalação física3.4.

Conceito Final 3.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 […]  Cabe  destacar  a  presença  de  profissionais  de  diversas

áreas  vinculadas  a  este  último,  responsável  pela  transição

didática  do  material  elaborado  pelos  professores  para  o

formato eletrônico, resultando em produções que atendem aos

requisitos  de  qualidade  didática,  tecnológica  e  de

acessibilidade. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  Cabe  destacar  que  a  presente  afirmação  se  baseia  em

informações  oferecidas  pelo  Coordenador  do  Curso  e  pelo

Sistema e-mec, uma vez que a visita "in loco" foi realizada na

sede do Curso, onde não existe polo de apoio presencial. Não

existem também avaliações disponíveis  referente à visita "in

loco"  dos  polos  de  apoio  presencial  vinculados  ao  Curso

avaliado.

4.10. Disciplina de Libras Sim.  Existe  uma disciplina  dedicada  ao  assunto  no  décimo



247

(Dec. N° 5.626/2005) semestre do Curso.

CURSO: Sistemas e mídias digitais.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/09/2014 a 06/09/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.2.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.8.

Dimensão 3: Instalação física3.8.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  Considerando  o  número  de  alunos  e  a  quantidade  de

laboratórios de informática e ainda a existência de rede sem fio

na IES, a Comissão entende que o acesso a equipamentos de

informática pelos alunos é excelente. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim. O PPC contempla a disciplina de libras.
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CURSO: Cinema e Audiovisual.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 20/08/2014 a 23/08/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.2.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

5.0.

Dimensão 3: Instalação física3.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  As salas de aula atuais são excelentes.  Elas atendem as

demandas de alunos e turmas, bem como a disponibilização de

equipamentos, aos quesitos de dimensão, limpeza, iluminação,

acústica,  ventilação,  conservação,  comodidade  e

acessibilidade.  Há no prédio rampas de acesso aos andares

onde estão situadas as salas e laboratórios. As salas do novo

prédio também seguem o mesmo padrão de excelência. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. De um modo geral a UFC e o curso atendem as condições

de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida.  Em  vários  ambientes,  inclusive,  onde  funciona  o

curso atualmente,  existem rampas, bem como atendimentos

que  podem  ser  utilizados  pelos  alunos  via  internet  e

programas  na  biblioteca  setorial  que  contemple,  por

exemplo, o atendimento de portadores de deficiência visual.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  A disciplina  de  Libras  está  contemplada  na  estrutura

curricular do Curso. Ela compõe o rol de disciplinas optativas

de Cinema e Audiovisual.
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CURSO: Finanças – Sobral.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 23/11/2014 a 26/11/2014.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.8.

Dimensão 3: Instalação física4.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…] 3.4 Há 7 salas de aula destinadas para o curso, sendo duas

com capacidade 50 alunos e 5 para 30 alunos. As salas de aulas

implantadas  são  muito  boas  considerando  em  uma  análise

Sistêmica e Global, os aspectos: quantidade número de alunos

por  turma,  disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em

função das vagas previstas e autorizadas, limpeza, iluminação,

acústica,  ventilação,  acessibilidade,  conservação  e

comodidade, que são compartilhadas com os cursos diurnos da

IES. O prédio a ser construído especificamente para o curso já

foi licitado e a obra será iniciada no ano, 2015. O prédio a ser

construído será composto por três blocos com espaço previsto

para salas de aulas, laboratórios, gabinetes para os professores

que atuam em tempo integral, sala para a coordenação do curso

e  sala  de  reuniões  para  os  professores.  […]  3.10  Todos  os

laboratórios  da  IES  estão  implantados  com  as  normas  de

funcionamento,  utilização de segurança,  atendem, de maneira

excelente,  em  uma  análise  sistêmica  e  global,  aos  aspectos:
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adequação,  acessibilidade,  atualização  de  equipamentos  e

disponibilidade de insumos. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não.  A biblioteca  não  está  adaptada  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. nº 5.296/2004).

Além  disso,  está  localizada  em  outro  prédio,  cedido  pela

prefeitura  municipal,  à  quatro  quarteirões  do  prédio  onde

funciona o curso.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim. A disciplina de Libras é ofertada no curso de Psicologia

com vagas destinadas para os alunos do Curso de Bacharelado

em Finanças.

ANO 2015.

CURSO: Engenharia Ambiental.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 10/06/2015 a 13/06/2015.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5.

Dimensão 3: Instalação física3.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…] Na biblioteca também faz-se necessária uma revisão total

no  que  diz  respeito  a  acessibilidade,  onde  instalações  para

PNE encontravam-se obstruídos. […]
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Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Não.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? A IES não apresenta na

sua  totalidade  condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida.  Na IES não existe piso

tátil,  sinalização  ou  mapa  em  Braille.  Não  existem  nos

laboratórios do Curso de Engenharia Ambiental plataformas ou

bancadas rebaixadas para facilitar o acesso de cadeirantes. Nas

salas de aula não existem cadeiras para obesos, assim como não

existem acentos nos banheiros.

Embora  existam  rampas  na  IES  observam-se  diversos

obstáculos  que  dificultam  o  deslocamento.  Alguns  dos

banheiros  adaptados  encontravam-se  chaveados  no

momento da avaliação.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  Sim,  existe  a  disciplina  de  Língua

Brasileira de Sinais - HLL 0077, ofertada como Optativa com

64h.

CURSO: Letras Inglês EAD.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso .

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 13/05/2015 a 16/05/2015.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.8.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4.

Dimensão 3: Instalação física3.8.

Conceito Final 4.
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ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Os  edifícios  onde  o  curso  funciona  e  os  demais  espaços

utilizados pelos  alunos e  professores  oferecem condições  de

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida, contando com elevadores, porém, no momento da

visita, nos foi informado, que não estavam funcionando.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC contempla a disciplina de Libras na

estrutura curricular do curso

CURSO: Licenciatura Intercultural – Magistério Indígena Tremembé Superior (MITS) –

Sobral

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 02/08/2015 a 05/08/2015.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.7.

Dimensão 3: Instalação física4.0.

Conceito Final 4.
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ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[Não  há  referências  a  acessibilidade  neste  campo,  mas  nas

disposições legais]

[…]  A realização  do  curso  se  deu,  na  Escola  Diferenciada

Maria Venância, localizada na Comunidade Tremembé da Praia

de Almofala, cujas instalações físicas atendem às condições de

acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

A disciplina  de  Libras  é  componente  curricular  do  eixo

Saberes Científicos da matriz do curso. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  apresenta

condições  de  acesso,  inclusive  no  espaço  real  onde  o  curso

aconteceu, na aldeia Tremembé, também foi possível identificar

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

modalidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  A  disciplina  de  Libras  é  componente

curricular obrigatório

CURSO: Direito Noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 05/08/2015 a 08/08/2015.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

4.8.
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técnico-administrativo

Dimensão 3: Instalação física4.5.

Conceito Final 5.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

O Curso  de  Direito,  oferecido  pela  Faculdade  de  Direito  da

UFC,  desenvolve  suas  atividades  em  instalações  físicas  que

apresentam estrutura física,  recursos e serviços destinados ao

desenvolvimento do curso em boas condições que asseguram

o  atendimento  dos  requisitos de  quantidade,  dimensão,

acessibilidade, mobiliário, equipamentos, iluminação, limpeza,

acústica,  ventilação,  segurança,  conservação  e  comodidade

necessárias às atividades desenvolvidas.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? A Faculdade do Curso

de Direito da UFC atende as condições de acessibilidade à

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida segundo o

que recomenda o Dec. N° 5.296/2004.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC contempla a disciplina de Libras na

estrutura  curricular  do  curso  e  oferece  semestralmente  a

disciplina como optativa

CURSO: Licenciatura Intercultural – LII PITACAJÁ.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 09/08/2015 a 12/08/2015.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização 4.6.
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didático-pedagógica

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.7.

Dimensão 3: Instalação física4.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  Esta  comissão  realizou  visita  em  uma  das  aldeias  –

Jenipapo-Kanindé,  onde  acontece  algumas  etapas  do  curso,

apresentam  condições  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida e boas instalações.  […] Os alunos têm

acesso  aos  laboratórios  da  UFC  além  dos  laboratórios

implantados nas aldeias, de acesso à informática, para o curso

que  atendem,  muito  bem,  considerando,  em  uma  análise

sistêmica  e  global,  os  aspectos:  quantidade  de  equipamentos

relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade

de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e

softwares e adequação do espaço físico. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  A  IES  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida. A aldeia visitada Jenipapo-Kanidé, onde

acontecem  algumas  etapas  do  curso,  também  apresenta

condições  de  acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou

mobilidade reduzida.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? A IES fez a inclusão de LIBRAS - Língua

Brasileira  de  Sinais  (carga  horária  64h),  como  disciplina

obrigatória, na matriz curricular.

ANO 2016

CURSO: Engenharia de Pesca.
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(sem referência a espectro autista)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 22/05/2016 a 25/05/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.7

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5

Dimensão 3: Instalação física2.9

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.5 Os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à

informática  para  o  curso  atendem,  de  maneira  suficiente,

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

quantidade  de  equipamentos  relativa  ao  número  total  de

usuários,  acessibilidade,  velocidade  de  acesso  à  internet,

política  de  atualização  de  equipamentos  e  softwares  e

adequação  do  espaço  físico.  Em  visita  às  instalações,  bem

como, em acordo com o depoimento da maioria dos estudantes,

ficou claro que os laboratórios de informática são insuficientes,

muitos  dos  laboratórios  são  somente  para  pesquisas  pelos

estudantes, mas não para ministrarem aulas. […]

3.10  Os  laboratórios  especializados  implantados  com

respectivas  normas  de  funcionamento,  utilização  e

segurança atendem, de maneira insuficiente, em uma análise

sistêmica  e  global,  aos  aspectos:  adequação,  acessibilidade,

atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

Sim.  A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida?  O  prédio  da  IES  é
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e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

horizontal,  estão  sendo  realizadas  adaptações  colocando

rampas no acesso as salas de aulas, setores administrativos e

áreas  externas  de  modo  dar  condições  de  acesso  para

pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida.  O

estacionamento já possui rampas, mas não há piso tátil. A

IEs possui uma Secretaria  de Acessibilidade UFC Inclui  que

busca integrar pessoas cegas, surdas, cadeirantes e com outras

limitações de mobilidade no dia a dia da instituição.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular  do  curso?  Sim,  a  disciplina  Língua  Brasileira  de

Sinais  –  Libras  está  contemplada  na  estrutura  curricular  do

curso sendo oferecida como optativa, código PD 077.

CURSO: Dança – bacharelado.

(sem referência a espectro autista)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 17/08/2016 a 20/08/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.1.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.7.

Dimensão 3: Instalação física3.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Quanto aos gabinetes de trabalho para professores em tempo

integral  foram  considerados  suficientes  no  atendimento  as

necessidades básicas relacionadas às funções desempenhadas,

limpeza,  dimensões,  iluminação,  acústica  ventilação,
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acessibilidade, conservação e comodidade uma vez que estes

são  divididos  por  três  docentes  conforme  informado  pelo

diretor do ICA;

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

(Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim. A IES apresenta condições de acesso para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida?  O prédio do Instituto

de Cultura e Arte (ICA) apresenta, neste ato, condições de

acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade

reduzida em conformidade com o Dec. N° 5.296/2004.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.  O  PPC  contempla  a  disciplina  de  Libras  na  estrutura

curricular do curso? O PPC atende o Dec. N° 5.626/2005 com o

componente HLL - 0077 - Língua Brasileira de Sinais - Libras

com carga horária de 64h.

CURSO: Biblioteconomia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 21/09/2016 a 24/09/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.3.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5.

Dimensão 3: Instalação física4.5.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 [Sem considerações específicas no campo da dimensão 3].

(Item  1.14  […]  A acessibilidade  faz  parte  do  Programa  de

Apoio  Psicopedagógico  (PAPEU)  verifica-se  o  apoio  as
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pessoas  portadoras  de  deficiências,  também  os  docentes

salientaram  que  desenvolvem  atividades  e  recursos

pedagógicos  para  proporcionar  condições  de  acesso  e

inclusão aos alunos. [...])

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: A Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto

na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Instituição por

meio  da  PRAE,  possui  uma  Coordenadoria  de  Assistência

Estudantil,  que  sob responsabilidade  está  um setor  (PAPEU)

que trata da atenção ao estudante que tem entre suas funções

dar assistência a pessoas portadoras de transtorno do Espectro

Autista.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa  para  conceito  Sim: As  Condições  de

acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na

NBR  9050/2004,  da  ABNT,  na  Lei  N°  10.098/2000,  nos

Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na

Portaria N° 3.284/2003. é atendida muito bem pela UFC : dois

elevadores, banheiros para cadeirantes, adaptação de material

didáticos  de  acordo  com  as  necessidades  do  aluno  com

deficiência.  A Biblioteca do Centro de Humanidades respeita

NBR 9050 em relação a todos os requisitos, também dispõem

consulta de material bibliográfico para deficiência visual.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim

Justificativa  para  conceito  Sim: O  curso  esta  alocado  no

Centro de Humanidades, que tem responsabilidade em ofertar a

disciplina de Libras, para todos cursos da UFC, especialmente,

no curso de Biblioteconomia esta disciplina é ministrada como

disciplina optativa.
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CURSO: Educação Física – bacharelado/noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 04/12/2016 a 07/12/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.3.

Dimensão 3: Instalação física3.6.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.1 […] Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes

em tempo  integral  são  muito  bons,  considerando,  em uma

análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  disponibilidade  de

equipamentos  de  informática  em  função  do  número  de

professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

3.10  […]  Os  laboratórios  especializados  estão  devidamente

implantados  e  apresentam  adequação  ao  currículo,

acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade

de  insumos,  mas  em  alguns  laboratórios  não  estavam

disponíveis  as  normas  de  funcionamento,  utilização  e

segurança.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

A IES se manifestou  em relação a  Proteção dos  Direitos  da

Pessoa  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  destacando  o

trabalho  realizado  pela  Divisão  de  Apoio  Pedagógico  ao

Estudante  e  Formação  para  a  Inclusão  da  UFC  INCLUI,

inclusive pontuando suas funções/objetivos, bem como destaca
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a  ação  da  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE),  por

meio  da  DIVISÃO  DE  ATENÇÃO  AO  ESTUDANTE  -

Programa de Acompanhamento Psicopedagógico ao Estudante

Universitário  (PAPEU).  Verifica-se  que  tais  referências  estão

relacionadas  ao  esforço  institucional  para  inclusão,

prioritariamente,  de  estudantes  com  deficiência,  mas  tal

realidade  não  reflete  o  atendimento  do  presente  aspecto

avaliativo,  pois  não  se  refere  à  formação  dos  futuros

profissionais  como preconiza  o  texto  legal  do  presente  item

desta avaliação. Destaca-se que o Art. 2º, Lei nº 12.764/2012,

deixa  clara  as  diretrizes  da  Política  Nacional  Proteção  dos

Direitos  da  Pessoa  com  Transtorno  do  Espectro  Autista,

especificando  no  item  VII  que  é  necessário  "o  incentivo  à

formação  e  à  capacitação  de  profissionais  especializados  na

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista (...)".

Sendo assim, tal orientação não aparece no PPC, em nenhuma

disciplina da estrutura curricular.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim: As instalações do Instituto de

Educação Física e Esportes - IEFES/UFC, local onde funciona

o Curso de Educação Física - Bacharelado (Noturno), apresenta

satisfatória  condições  de  acessibilidade  para  pessoas  com

deficiência ou mobilidade reduzida, expressas na existência de

rampas em todos os ambientes da instituição, elevador e piso

tátil  no  Bloco  Didático.  Constata-se,  ainda,  a  existência  de

instalações sanitárias adaptadas.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim

Justificativa para conceito Sim:A disciplinas Libras consta no

PPC, página 59, como disciplina OBR do 8º Semestre, mas não

aparece na Integralização Curricular apresentada no Item 11 do

PPC, especialmente na pág. 93. Sabe-se, como bem informou a

IES,  a  disciplina  não é  obrigatória  para  o  Bacharelado,  mas
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optativa, como aparece em alguns históricos analisados.

CURSO: Estatística.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 23/11/2016 a 26/11/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,8.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,4.

Dimensão 3: Instalação física4,0.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 3.1 […]  Todos os docentes têm gabinetes de trabalho, sendo

compartilhados  por,  no  máximo,  dois  docentes.  Há

disponibilidade de equipamentos de informática e as condições

de  dimensão,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,

acessibilidade,  conservação  e  comodidade  são  muito  boas.

[…]

3.5 […]  O Curso conta com três laboratórios de informática,

localizados no mesmo prédio em que se encontra a Secretaria

do Curso e os gabinetes dos professores. Atendem, muito bem,

considerando  os  aspectos  de  quantidade  de  equipamentos

relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade

de  acesso  à  internet,  wi-fi,  política  de  atualização  de

equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista , conforme

Sim

Justificativa  para  conceito  Sim:  A  "Secretaria  de

Acessibilidade  UFC  Inclui"  normatiza  o  atendimento  das
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disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

pessoas cegas, surdas, cadeirantes e com outras limitações no

âmbito  da  UFC.  Para  além disso,  a  Seção  de  Intervenção  e

Estudos Psicopedagógicos – SIEP da UFC, atende pessoas com

algum  transtorno,  em  áreas  da  cognição  e  da  aprendizagem

significativa, principalmente. Neste sentido, a UFC atende a Lei

N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa  para  conceito  Sim:  A  "Secretaria  de

Acessibilidade  UFC  Inclui"  normatiza  o  atendimento  das

pessoas cegas, surdas, cadeirantes e com outras limitações no

âmbito  da  UFC.  O  Plano  de  Acessibilidade  da  UFC  visa

implementar  a  acessibilidade  das  pessoas  com  necessidades

especiais, seguindo um cronograma de obras para adaptação à

NBR 9050 e ao Decreto 5.296/2004, de modo a proporcionar

acessibilidade  às  edificações  das  pessoas  com deficiência  ou

mobilidade  reduzida.  Embora  tenha  se  manifestado  sobre  o

tema, a Comissão observou que as condições de acessibilidade

para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  ainda

estão  em  fase  de  execução  e,  em  muitos  locais,  não  estão

concluídas,  impedindo  o  acesso  dessas  pessoas  aos  diversos

locais institucionais.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim:  A disciplina de LIBRAS é

ofertada com carga horária  de 64 horas  semestrais.  Assim,  a

UFC atende ao Dec. N° 5.626/2005.

CURSO: Letras – Língua Portuguesa EAD.

(sem referência a espectro autista)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de
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Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 30/03/2016 a 02/04/2016.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,2.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,2.

Dimensão 3: Instalação física3,6.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 [sem referência específica]

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.

A  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida?

A IFES - Universidade Federal do Ceará -  atende a contento

as condições de acesso para pessoas com mobilidades reduzida

ou  com  deficiências.  Entretanto,  vale  ressaltar  que  essa

afirmação não pode ser estendida para os outros polos pois

essa visita contempla somente a sede.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular

do curso? A disciplina está prevista e administrada no currículo

das disciplinas obrigatórias do Curso de Letras.

ANO 2017

CURSO: Letras Espanhol.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 293 – Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação EAD

– Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.
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Período da visita: 24/05/2017 a 27/05/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.3

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.4

Dimensão 3: Instalação física4.7

Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

A IES atende a todos s  requisitos reativos à  acessibilidade e

mobilidade  física  e  desenvolve  amplo  programa  de  inclusão

social.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Não

Justificativa para conceito Não: o curso não oferta atendimento

específico,  de  conformidade  ao  disposto  na  lei  que  trata  da

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro

Autista.  Não  obstante  isso,  A  Pró-Reitoria  de  Assuntos

Estudantis  e  a  Divisão  de  Apoio  Pedagógico  ao  Estudante  e

Formação para a Inclusão colocam à disposição da comunidade

acadêmica em geral serviços de apoio e promoção pedagógica,

cujos objetivos e atividades incluem atendimento a estudantes

que apresentam, entre outras, tais deficiências ou transtornos.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

Sim.

Justificativa  para  conceito  Sim:  a  IES  atende  a  todos  s

requisitos  reativos  à  acessibilidade  e  mobilidade  física  e

desenvolve amplo programa de inclusão social.
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na Portaria N° 3.284/2003.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa  para  conceito  Sim:  A  disciplina  LIBRAS  é

obrigatória e desenvolvida no 10º semestre.

CURSO: Oceanografia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento

Número de avaliadores: 2

Período da visita: 24/09/2017 a 27/09/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3.9

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.5

Dimensão 3: Instalação física3.1

Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.1  […]  O  prédio  onde  estão  localizadas  os  gabinetes  dos

docentes  ainda  não tem  acessibilidade  para  pessoas  com

dificuldade de locomoção. […] 3.4 O prédio do LABOMAR,

onde  ocorre  a  maioria  das  atividades  didáticas

profissionalizantes do curso de Oceanografia  não apresentam

adequada acessibilidade. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim: a IES, através da Divisão de

Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a Inclusão da

UFC INCLUI,  oferece  suporte  pedagógico ao estudante  com

deficiência e/ou com transtorno do especto autista.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

Sim.

Justificativa para conceito Sim: as atividades administrativas e
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com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

pedagógicas do curso de bacharelado em Oceanografia da UFC

são desenvolvidas, em sua maioria, no Instituto de Ciências do

Mar,  também  conhecido  como  LABOMAR,  onde  foi

constatada a não existência de condições de acessibilidade para

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No entanto,

cabe destacar que as atividades didáticas teóricas desenvolvidas

no LABOMAR estarão sendo transferidas brevemente para um

prédio  alugado  de  3  andares  localizado  próximo  ao

LABOMAR, onde foi constatada a existência de condições de

acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida.

 4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim: apesar do Projeto Pedagógico

do  Curso  de  Oceanografia  da  UFC  não  contemplar

exclusivamente  a  oferta  de  disciplina  de  Libras,  existe  a

possibilidade  dos  estudantes  de  Oceanografia  cursarem  a

referida disciplina junto ao curso de Letras Libras ofertado pela

UFC,  sob  a  forma  de  Disciplina  Optativa-Livre  (64  horas),

constante na atual matriz curricular do curso ora em avaliação.

CURSO: Música – Sobral.

(sem referência a espectro autista)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 249  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial  e  a  distância  –  Reconhecimento  e  Renovação  de

Reconhecimento de Curso.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 11/06/2017 a 14/06/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

4.4.
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técnico-administrativo

Dimensão 3: Instalação física2.9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…] A IES atende aos requisitos legais para acessibilidade.

Requisitos Legais e Normativos

4.9. Condições de acesso

para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida

 (Dec. N° 5.296/2004, com

prazo de implantação das

condições até dezembro de

2008)

Sim.

A  IES  apresenta  condições  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência e/ou mobilidade reduzida? As Condições de acesso

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec.

N° 5.296/2004, com prazo de implantação das condições  até

dezembro de 2008) são observadas e providenciadas pela IES.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

O PPC contempla a disciplina de Libras na estrutura curricular

do curso? A Disciplina de Libras tem oferta e é  obrigatória,

atendendo ao Dec. N° 5.626/2005.

CURSO: Administração Pública – EAD.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 293 – Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação EAD

– Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 26/04/2017 a 29/04/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,3.

Dimensão 3: Instalação física3,9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE
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Considerações na dimensão

3

Os professores possuem gabinetes de trabalho. Esses possuem

equipamentos  de  informática,  ótima  dimensão,  limpeza,

acústica,  acessibilidade,  ventilação  e  comodidade.  […]

Verificou-se que o acesso dos alunos é feito por laboratórios

disponibilizados  nos  polos,  que  são  de  responsabilidade  da

organização  conveniada.  Os  polos  disponibilizam

acessibilidade,  com  internet  e  política  de  atualização  de

equipamentos. Considera-se, a partir das informações coletadas,

que o acesso aos equipamentos de informática são suficientes.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista ,  conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

A IES atende ao disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro

de 2012.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a IES atende ao disposto na

CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na

Lei  N°  10.098/2000,  nos  Decretos  N°  5.296/2004,  N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

A disciplina de Libras é ofertada de forma optativa.

CURSO: Educação Física – Licenciatura – noturno.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.



270

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 19/03/2017 a 22/03/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,7.

Dimensão 3: Instalação física4,2.

Conceito Final 5.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Todas as salas utilizadas pelo curso possuem capacidade para

50 alunos. Estão equipadas com quadro branco, mesa, cadeira,

carteiras,  aparelho de multimídia,  ar  condicionado e som. As

salas  são  bem  iluminadas,  limpas,  com  ótima  acústica,

ventilação,  acessibilidade  e  conservação.  O  bloco  didático,

onde estão as salas de aula possui elevador para deficientes. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Está implantado e em pleno funcionamento a Divisão de Apoio

Pedagógico ao Estudante e Formação para a Inclusão da UFC

INCLUI, a qual oferece suporte pedagógico ao estudante com

deficiência e/ou com transtorno do espectro autista durante sua

permanência  na  Universidade  e  desenvolver  ações  que

contribuam  para  a  formação  de  servidores  técnico-

administrativos e docentes, estando em consonância com o que

está posto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

Sim.

Justificativa  para  conceito  Sim:  O  IEFES/UFC  possui

rampas  de  acesso,  piso  tátil  para  deficientes  visuais,

elevadores  e  aparelhos  sanitários  adaptados estando  em

conformidade com o que está disposto na CF/88, Art. 205, 206

e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000,
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N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim:A disciplina de LIBRAS está

inserida  no  PPC como uma disciplina  obrigatória  no  último

semestre do curso.

CURSO: Letras – Libras.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 03/05/2017 a 06/05/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,3.

Dimensão 3: Instalação física3,4.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[...]  O  curso  avaliado  conta  com  um  laboratório  onde  são

traduzidos e editados os textos básicos adotados nas disciplinas

e  demais  componentes  curriculares.  Os  estudantes  surdos  do

curso recebem esses textos em DVD. O espaço onde isso é feito

está estruturado para uso de profissionais intérpretes de Libras e

é equipado com computador e filmadora com tripé. A edição

dos textos traduzidos é feita no laboratório de informática da

Secretaria  de  Acessibilidade  UFC  por  um  técnico  em

multimídias.  O  referido  laboratório  também  é  utilizado  por

estudantes, para suas produções textuais em Libras, de acordo
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com  suas  necessidades.  Esse  espaço  é  provisório  até  que  o

prédio  destinado  ao  curso,  cuja  edificação  encontra-se  em

andamento,  seja  concluído.  Além  disso,  a  Secretaria  de

Acessibilidade  UFC  destina  um  espaço  climatizado  com

instalação  de  6  (seis)  computadores  para  uso  exclusivo  dos

estudantes do curso que são bolsistas do Programa de Iniciação

à Docência ou de projetos de extensão. [...]

A Secretaria de Acessibilidade da UFC conta com equipe para o

atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;  o

tema  também  é  estudado  na  disciplina  Política  e  gestão  da

educação  básica  ao  focar  a  Política  nacional  de  educação

especial  na perspectiva da educação inclusiva como uma das

suas  unidades.  O  atendimento  às  pessoas  com  deficiência

sensorial (visual e auditiva), física e com transtorno do espectro

autista,  com  altas  habilidades/superdotação  as  quais  se

configuram  como  o  público  alvo  da  educação  especial  é

considerado no PPC, nas práticas pedagógicas dos docentes e

no âmbito administrativo do curso. O PPC adota como um de

seus  princípios  a  flexibilização,  garantindo  as  adaptações

curriculares  que  se  façam  necessárias  frente  às  demandas

específicas  de  alunos  que  apresentem  alguma  condição  de

deficiência.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a Secretaria de Acessibilidade

da UFC conta com equipe para o atendimento à Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista; o tema também é estudado na

disciplina  Política  e  gestão  da  educação  básica  ao  focar  a

Política  nacional  de  educação  especial  na  perspectiva  da

educação  inclusiva  como  uma  das  suas  unidades.  O

atendimento  às  pessoas  com  deficiência  sensorial  (visual  e

auditiva), física e com transtorno do espectro autista, com altas

habilidades/superdotação  as  quais  se  configuram  como  o
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público alvo da educação especial é considerado no PPC, nas

práticas pedagógicas dos docentes e no âmbito administrativo

do  curso.  O  PPC  adota  como  um  de  seus  princípios  a

flexibilização,  garantindo  as  adaptações  curriculares  que  se

façam necessárias frente às demandas específicas de alunos que

apresentem alguma condição de deficiência.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim: a  Secretaria de Acessibilidade

da UFC, cuja direção é ocupada pela pedagoga e coordenadora

do  curso  de  Letras-Libras,  desenvolve  uma  política  de

acessibilidade,  considerando  as  suas  múltiplas  dimensões:

atitudinal/relacional,  linguístico-comunicacional,  pedagógica,

tecnológica  e  espacial.  Pela  sua  natureza,  o  curso  de  Letras

Libras  atende  às  condições  de  acessibilidade  para  surdos.

Atende,  assim,  ao Parágrafo  único,  do  art.  4º  do Decreto  nº

5626/2005  que  estabelece  que  as  pessoas  surdas  tenham

prioridade  nos  cursos  de  formação de professores  de  Libras.

Mediante  edital  interno,  a  UFC garante  o  preenchimento  de

50%  das  vagas  por  pessoas  surdas.  O  curso  adota  práticas

bilíngues em que a Libras é a língua de mediação dos processos

de  ensino,  de  aprendizagem e  de  avaliação.  Os  professores,

preferencialmente,  ministram  suas  aulas  em  Libras.  Para  os

docentes e discentes não proficientes em Libras, a Secretaria de

Acessibilidade UFC oferece e garante o profissional tradutor e

intérprete nos ambientes de aprendizagem; o curso conta com

12  intérpretes,  servidores  da  UFC  -  10  em  atuação  e  dois

afastados. No tocante às condições de acessibilidade espacial,

os  prédios  onde  as  atividades  do  curso  se  realizam  são

acessíveis,  com  rampas,  plataformas  de  acesso  e  banheiros

acessíveis.  Os  recursos  de  tecnologia  assistiva  também  são

oferecidos aos discentes do curso.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Conforme o PPC, a disciplina é abordada sob as mais diversas

formas  e  conteúdos,  a  saber:  Fonética  e  Fonologia;
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Compreensão e produção de Textos; Morfossintaxe; Semântica,

Pragmática e Análise do Discurso; Estágio em Libras como 1ª

Língua I, II e III; Estágio em Libras como 2ª Língua I, II e III.

Além disso, os professores são estimulados a ministrar as aulas

em Libras,  destacando  que  80% dos  docentes  do  curso  são

surdos.  O  curso  conta  com  5  servidores  que  atuam  como

intérpretes em diversas situações: aulas, palestras, reuniões dos

conselhos superiores, etc.

CURSO: Medicina – Sobral.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 10/05/2017 a 13/05/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,9.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,3.

Dimensão 3: Instalação física3,8.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[Sem considerações específicas]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

A Divisão de Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a

Inclusão da UFC, contempla suporte pedagógico ao estudante

com deficiência e/ou com transtorno do espectro autista durante

sua permanência na IES.



275

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim: a  IEs  apresenta condições  de

acesso  para  pessoas  com  deficiência  e/ou  mobilidade  física

(CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na

Lei  N°  10.098/2000,  nos  Decretos  N°  5.296/2004,  N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003).

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a  UFC oferta  regularmente o

Curso de Libras como oferta optativa de 16 horas entre os 2º e

4º semestres.(Dec. N° 5.626/2005).

CURSO: Ciência da Computação – Quixadá.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 02/04/2017 a 05/04/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,5.

Dimensão 3: Instalação física3,9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão As  salas  de  aula  implantadas  para  o  curso  são  excelentes,
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3 considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de

equipamentos,  dimensões  em  função  das  vagas  autorizadas,

limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,  acessibilidade,

conservação  e  comodidade.  […]  Os  laboratórios  ou  outros

meios  implantados  de  acesso  à  informática  para  o  curso

atendem, muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e

global,  os  aspectos:  quantidade  de  equipamentos  relativa  ao

número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à

internet,  wi-fi,  política  de  atualização  de  equipamentos  e

softwares  e adequação do espaço físico.  Ressalta-se que para

um atendimento excelente do curso em turno integral precisa-se

mais laboratórios de acesso público (não apenas o laboratórios

1) e também de mais laboratórios didáticos, visto que os atuais

são  compartilhados  por  mais  5  cursos,  de  natureza  didática

bastante prática e todos no eixo de tecnologia da informação e

comunicação. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista ,  conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

A IES respeita e garante os direitos da pessoa com transtorno do

espectro  autista.  Inclusive,  na  IES  há  o  NAS  (Núcleo  de

Assistência  Social)  que  conta  com profissionais  nas  áreas  de

psicologia, assistência social e nutrição.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

Sim.

Justificativa para conceito Sim:Dentro de cada bloco da IES há

banheiros  adaptados.  Há  sinalização  em  braille  nas

dependências  da  IES.  Nos  dois  blocos  acadêmicos  há

plataformas elevatórias. Contudo, no bloco administrativo não

há plataforma elevatória instalada e nem rampa de acesso para o

segundo andar.
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na Portaria N° 3.284/2003.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim:No PPC do curso há a disciplina

de libras com 4 créditos (64 horas) como optativa.

CURSO: Agronomia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 22/03/2017 a 25/03/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,5.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,6.

Dimensão 3: Instalação física4,2.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

 Na visita in loco, verificou-se que 100 % dos professores em

regime  de  trabalho  em  tempo  integral  tem  disponível  um

excelente  gabinete  de  trabalho  individual,  com  computador,

internet,  armários,  ar  condicionado,  boa  iluminação,  limpo,

ventilado, acessibilidade e boa conservação.

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços

acadêmicos 5

Justificativa para conceito 5: Na visita in loco, verificou-se que

coordenação e a vice coordenação têm disponíveis excelentes

gabinetes  de  trabalho  individual,  limpos,  ventilados,  ar

condicionados,  armários  mesas,  cadeiras,  acessibilidade,

computador,  internet,  rede  telefônica.  Os  gabinetes  estão

integrados  a  secretaria  do  curso  com  dois  funcionários  para
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atendimento  discente  em  um  espaço  limpo,  ventilado,  com

computadores, internet, armários, mesas e cadeiras de trabalho e

um espaço com mesa e cadeiras para reuniões. [...]

Na  visita  in  loco,  verificou-se  que  as  salas  de  aulas

disponibilizadas  para  o  curso  são  muito  boas,  adequadas  ao

número de alunos por turma, com ar condicionado, instalação de

projetores,  boa  iluminação,  limpas,  com  cadeiras  de  boa

conservação e com acessibilidade.

[…]  Na  visita  in  loco  e  em  reunião  com  o  corpo  discente,

verificou-se  que  a  biblioteca  central  e  setorial  apresentam

espaço físico limpos com ar condicionado, com acessibilidade,

espaços  de  estudos  coletivos  e  individuais,  porém  o  acervo

bibliográfico  atende  apenas  de  maneira  satisfatória,  havendo

necessidade  de  melhorias  com livros  de  publicação  recentes.

[...]

Existem laboratórios especializados em todos os departamentos

com quantidade excelentes, em uma análise sistêmica e global,

aos  aspectos:  adequação  ao  currículo,  acessibilidade,  e

disponibilidade  de  insumos.  existem  três  fazendas  para

atividades  de  pesquisas  e  aulas  práticas,  localizadas  em

ambientes  distintos.  A universidade  disponibiliza  ônibus  para

traslado  de  estudantes  e  professores  e  nas  fazendas  existem

espaço de apoio para equipe realizar as atividades.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

A Divisão de Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a

Inclusão  da  UFC  INCLUI  –  compete  oferecer  suporte

pedagógico ao estudante com deficiência e/ou com transtorno

do espectro autista durante sua permanência na Universidade e

desenvolver  ações  que  contribuam  para  a  formação  de

servidores  técnico-administrativos  e  docentes,  cabendo-lhe

exercer esta função por meio de várias ações.



279

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a UFC, tem implatado a política

de  acessibilidade  e  inclusão  por  meio  de  projetos  e  ações

desenvolvidos pela Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. Foi

verificado  in  loco  banheiros  adaptados  para  deficientes  com

mobilidade de acesso, elevadores em prédios com mais de um

pavimento e rampas de acesso.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim: o curso de agronomia oferta a

disciplina de libras como  optativa,  além da possibilidade dos

estudantes  cursarem  outras  disciplinas  livres  do  curso  de

graduação em libras da UFC.

CURSO: Ciências Atuariais.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 27/08/2017 a 30/08/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,7.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

3,5.

Dimensão 3: Instalação física3,9.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

Os  professores  possuem  gabinetes  de  trabalho  devidamente

equipados com dimensões adequadas para dois professores, com
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mobiliários,  ar  condicionado, iluminação, acústica,  ventilação,

acessibilidade, conservação e comodidade. [...]

Diante do exposto as salas de aula implantadas para o curso são

excelentes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os

aspectos:  quantidades  e  número  de  alunos  por  turma,

disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em  função  das

vagas  previstas/autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista ,  conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:

Sim,  a  IES  possui  o  SIEP (Seção  de  Intervenção  e  Estudos

Psicopedagógicos) que prioriza atenção, sobretudo, em áreas da

cognição e da aprendizagem significativa, sob uma abordagem

integrada,  implicando  não  somente  os  sujeitos,  mas  seus

vínculos e saberes.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: o Curso de Ciências Atuariais

funciona em um prédio novo da UFC que conta com elevador,

banheiros devidamente adequados a pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida (em todos os andares do prédio); auditório

com rampas, elevador para acesso ao palco. Há que se ressaltar

que não há instalado nas dependências internas, o piso tátil para

pessoas com deficiência visual.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a disciplina de libras, consta da

grade de disciplinas eletivas, podendo o aluno optar por cursar a

mesma no 6º ou 8º semestres.
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CURSO: Zootecnia.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 16/08/2017 a 19/08/2017.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,2.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,3.

Dimensão 3: Instalação física4,1.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

A IES apresenta nas instalações,  as salas de aulas estão bem

adequadas, com boa iluminação e acústica, ventiladas, limpas,

apresentam boa comodidade e espaço suficiente para o número

de  vagas  de  alunos  do  curso,  bem  como  apresenta

acessibilidade. […] 1.14 O apóio discente previsto/implantado

contempla  muito  bem  os  programas  de  apoio  extraclasse  e

psicopedagógico,  de  acessibilidade,  de  atividades  de

nivelamento.  […]  3.4  As  salas  de  aula  são  muito  boas  com

capacidade  para  atender  pelo  menos  50  (cinquenta)  alunos,

todas climatizadas,  ventiladas e com acessibilidade.  […] 3.10

Os laboratórios  especializados são adequados ao currículo do

Curso,  com  normas  de  segurança,  equipamentos  atualizados,

disponibilidade  de  insumos  e  com  acessibilidade,  atendendo

muito bem ao Curso de Zootecnia.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista ,  conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

Sim .

Justificativa para conceito Sim:

Na UFC existe o Programa de Apoio Psicopedagógico (PAPEU)

e A Formação para Inclusão (INCLUI) que fornece todo apoio
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27 de dezembro de 2012. necessário aos estudantes especiais.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim: em todo o campus foi verificada

que há condições de acessibilidade para pessoas com deficiência

e mobilidade reduzida.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa para conceito Sim: a disciplina Língua Brasileira de

Sinais é disponibilizada no PPC como disciplina optativa

ANO 2018

CURSO: Sistemas e Mídias Digitais

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 11/03/2018 a 14/03/2018.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4,4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,55.

Dimensão 3: Instalação física3,3.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

3.1 [...]  Os gabinetes de trabalho implantados para os docentes

em tempo integral são muito bons, considerando os aspectos de
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disponibilidade de equipamentos de informática em função do

número  de  professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

[…] As salas de aula e laboratórios utilizados como sala de aula

implantadas  para  o  curso  são  suficientes,  considerando  os

aspectos  de  quantidades  e  número  de  alunos  por  turma,

disponibilidade  de  equipamentos,  dimensões  em  função  das

vagas  autorizadas,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,

acessibilidade, conservação e comodidade. [...]

Mesmo com as limitações citadas, a Comissão considera que os

laboratórios especializados implantados com respectivas normas

de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira

suficiente,  aos  aspectos  de  adequação  ao  currículo,

acessibilidade,  atualização  de  equipamentos  e  disponibilidade

de insumos. [...]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Não

Justificativa para conceito Não:

A IES não possui regulamentação específica para a Proteção dos

Direitos da Pessoa com Espectro Autista, conforme recomenda a

Lei  Nº  12764,  de  27  de  dezembro  de  2012,  que  instituiu  a

Política  Nacional  de  Proteção  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Transtorno  do  Espectro  Autista,  estabelecendo  diversas

diretrizes para sua consecução.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

Não

Justificativa  para  conceito  Não:  a  Comissão  de  Avaliação

verificou que o prédio do Instituto UFC Virtual, onde é ofertado

o  curso,  foi  construído  recentemente.  Ainda  não  possui

rebaixamento de calçadas, e também não possui rampas de

acesso  ao  prédio  para  portadores  de  deficiência  ou

mobilidade  reduzida. Também  ainda  não  foi  concluído  o

estacionamento,  e não possui,  portanto,  local  apropriado para

estacionamento de público com mobilidade reduzida. O prédio
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6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

possui  dois  elevadores  para  acesso  aos  andares  superiores.

Atende,  aos  portadores  de  deficiência  visual  no  quesito

indicadores em Braile nos elevadores,  corredores,  salas de

aula,  laboratórios,  instalações  sanitárias  e  em  todos  as

dependências. Entretanto,  o  curso  não  atende  o  Decreto  Nº

5.296 de 2 de dezembro de 2004, disposto em seu Art. 15, § 1º,

III,  que  determina  a  instalação  de  piso  tátil  direcional  e  de

alerta.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim

Justificativa  para  conceito  Sim:  o  Curso  de  Bacharelado  em

Sistemas  e  Mídias  Digitais  atende  ao  Decreto  Nº  5626/2005

oferecendo a disciplina "Linguagem Brasileira de Sinais" como

optativa na matriz curricular, valendo 4 créditos correspondente

a 64 horas-aula.

CURSO: Engenharia da computação.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 01/04/2018 a 04/04/2018.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.4.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.73.

Dimensão 3: Instalação física4.1.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  Não  se  observou  cadeiras  para  obesos,  à  exceção  dos

auditórios  que  as  possuem.  Todas  as  salas  são refrigeradas  e

com boa iluminação. As salas visitadas tinham muitas cadeiras

que podem dificultar um pouco a acessibilidade para discentes
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com necessidades especias.

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim.

Justificativa  para  conceito  Sim:  a  IES  mantém  o  setor  de

atenção ao estudante que, identificado um aluno com

qualquer  tipo  de  deficiência  ou  necessidade  especial  de

educação, organiza o atendimento e o apoio aos professores

para adequação de suas atividades didáticas.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim

Justificativa para conceito Sim: a IES atende, na maior parte, ao

disposto na legislação referente a condições de acessibilidade.

Existem  banheiros  adaptados  nos  prédios,  vagas  para

estacionamento  de  cadeirantes,  elevadores  e  rampas.  Alguns

espaços possuem sinalização horizontal para deficientes visuais;

a  sinalização  vertical  nos  espaços  não  existe,  à  exceção  dos

elevadores.  O mobiliário  é  parcialmente  adaptado,  sendo que

em alguns espaços o atendimento de cadeirantes ou pessoas de

baixa  estatura  pode  ser  prejudicado.  Alguns  espaços  de

laboratório têm bancadas altas. Há cadeiras para canhotos nas

salas de aula,  mas somente existem cadeiras para obesos nos

espaços destinados a  seminários  (não foram localizadas  essas

cadeiras  nas  salas  de  aula  comuns).  Existem  intérpretes  de

LIBRAS que são acionados em caso de necessidade e há um

programa  de  formação  institucional  para  docentes  e  técnicos

para aprendizado de LIBRAS. A disciplina de LIBRAS também

está disponível para todos os alunos. Todos os laboratórios estão

localizados  no  térreo,  o  que  propicia  um  bom  acessos  para

pessoas com dificuldades motoras.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim.

Justificativa  para  conceito  Sim:  a  disciplina  esta  prevista  no

PPC,  a  instituição  se  manifestou  sobre  a  mesma,  que  esta

devidamente cadastrada no rol de disciplinas para o curso em

avaliação  no  e-mec.  Inclusive  na  reunião  alguns  docentes
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afirmaram  que  estão  matriculados  na  disciplina  no  semestre

atual.

CURSO: Engenharia de Telecomunicações.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 20/06/2018 a 23/06/2018.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.6.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4.73.

Dimensão 3: Instalação física4.2.

Conceito Final 5.

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…] Como todos os docentes do curso tem regime de trabalho

de  tempo  integral,  todos  eles  possuem  gabinetes

individualizados de trabalho e foram considerados excelentes,

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

disponibilidade de equipamentos de informática em função do

número  de  professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

[…] Os laboratórios didáticos especializados implantados com

normas de funcionamento,  utilização e  segurança atendem de

maneira excelente considerando a qualidade de equipamentos,

adequação  ao  currículo,  acessibilidade,  atualização  de

equipamentos e disponibilidade de insumos. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista, conforme

Sim

Justificativa para conceito Sim:  a IES conta com o apoio da

DIVISÃO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE -  Programa de
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disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Acompanhamento Psicopedagógico ao Estudante Universitário

(PAPEU) e com a Divisão de Apoio Pedagógico ao Estudante e

Formação para  a  Inclusão da UFC INCLUI que tem em sua

equipe profissionais para a proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim:  a comissão verificou in loco

as condições de oferta, conforme a descrição apresentada pela

IES, atendendo as resoluções deste indicador.

4.10. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

4.13.  Disciplina  de  Libras    (Dec.  N°  5.626/2005)  Sim

Justificativa para conceito Sim:A IES oferece a disciplina de

Letras Libras como optativa e com oferta regular.

CURSO: Química – bacharelado.

(sem referência a espectro autista)

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação.

Instrumento: 302  –  Instrumento  de  avaliação  de  cursos  de  graduação  –

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento (presencial)

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 17/10/2018 a 20/10/2018.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

4.21.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

3.67.

Dimensão 3: Instalação física4.25.
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Conceito Final 4

ACESSIBILIDADE

Considerações na dimensão

3

[…]  As  salas  de  aula  implantadas  para  o  curso  são  boas,

considerando, os aspectos: quantidades e número de alunos por

turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função

das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica,

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. […]

NÃO HÁ CAMPO “Requisitos Legais e Normativos”

Comentários sobre as

condições de acesso para

pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida (Dec.

N° 5.296/2004, com prazo de

implantação das condições

até dezembro de 2008)

Sem considerações específicas.

Comentários sobre

Disciplina de Libras (Dec.

N° 5.626/2005)

A disciplina de Libras não é obrigatória, faz parte das eletivas.

[…] a oferta eletiva da disciplina de LIBRAS (optativa), sendo

está disciplina ofertada uma única vez até o momento. […]

CURSO: Matemática Industrial.

Tipo de avaliação: Avaliação de Regulação

Instrumento: 284  –  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  de  Graduação

presencial – Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento

Número de avaliadores: 2.

Período da visita: 12/09/2018 a 15/09/2018.

CONCEITOS POR DIMENSÃO

Dimensão 1: Organização

didático-pedagógica

3,93.

Dimensão 2: Corpo docente,

corpo discente e corpo

técnico-administrativo

4,36.

Dimensão 3: Instalação física3,90.

Conceito Final 4.

ACESSIBILIDADE
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Considerações na dimensão

3

Em visita as instalações físicas foram apresentados gabinetes de

trabalho  a  maioria  para  2  professores,  foi  mostrado  o  novo

prédio que conterá mais gabinetes para professores. desta forma,

os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo

integral  são  muito  bons,  considerando,  em  uma  análise

sistêmica  e  global,  os  aspectos:  disponibilidade  de

equipamentos  de  informática  em  função  do  número  de

professores,  dimensão,  limpeza,  iluminação,  acústica,

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. […]  As

salas  de  aula  implantadas  para  o  curso  são  muito  boas,

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos:

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de

equipamentos,  dimensões  em  função  das  vagas  do  curso,

limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,  acessibilidade,

conservação e comodidade. Foram apresentadas novas salas de

aula (excelentes) no prédio novo que será inaugurado em breve.

[…]  Além  dos  laboratórios  em  uso,  foi  mostrado  os  novos

laboratórios  que  estão  sendo  montados  no  novo  bloco.  Os

laboratórios especializados implantados com respectivas normas

de funcionamento, utilização e segurança atendem, muito bem,

em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao

currículo,  acessibilidade,  atualização  de  equipamentos  e

disponibilidade de insumos. […]

Requisitos Legais e Normativos

4.5. Proteção dos Direitos da

Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista , conforme

disposto na Lei N° 12.764, de

27 de dezembro de 2012.

Sim

Justificativa para conceito Sim:  na IES existe a Divisão de

Apoio Pedagógico ao Estudante e Formação para a Inclusão da

UFC INCLUI, com a missão de oferecer suporte pedagógico ao

estudante  com  deficiência  e/ou  com  transtorno  do  espectro

autista  durante  sua  permanência  na  Universidade.  A  Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é a unidade gestora de

políticas para a promoção e apoio ao estudante de graduação da

Universidade Federal do Ceará (UFC), consolidando o amplo

objetivo  de  construção  da  cidadania  nos  diversos  segmentos
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acadêmicos que compõem a comunidade universitária.

4.12. Condições de

acessibilidade para pessoas

com deficiência ou

mobilidade reduzida ,

conforme disposto na CF/88,

Art. 205, 206 e 208, na NBR

9050/2004, da ABNT, na Lei

N° 10.098/2000, nos Decretos

N° 5.296/2004, N°

6.949/2009, N° 7.611/2011 e

na Portaria N° 3.284/2003.

Sim.

Justificativa para conceito Sim:  o  campus onde  funciona  o

curso tem total acessibilidade para pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida.

4.13. Disciplina de Libras

(Dec. N° 5.626/2005)

Sim

Justificativa para conceito Sim: existe a oferta da disciplina de

Libras como optativa-livre.
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ANEXO C – ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA AOS
COORDENADORES DE CURSO.

Bloco 01- "Trajetória pessoal e pertencimento à UFC"

* Você poderia descrever um pouco da sua trajetória junto à UFC?

* Como é trabalhar na UFC?

* É a primeira vez que você é coordenador?

* A sua visão sobre "a coordenação" mudou depois que você assumiu essa função?

* Como é ser coordenador? O que você mais aprecia nesse exercício?

Bloco 02- "Relacionamento com o corpo discente/docente e gestão superior"

* Quais as maiores dificuldades do seu dia-a-dia? Há apoio dos discentes, dos docentes e da 
gestão superior?

* Do ponto de vista de promoção de direitos e garantias, o que você acha que a UFC consegue
contemplar e o que ela não consegue?

Bloco 03- "Acessibilidade na UFC"

* Se falarmos em acessibilidade, no contexto da UFC, o que vêm à sua mente?

* Você conhece algo sobre a legislação nessa temática?

* Olhando especialmente para sua coordenadoria, existem colegas professores especialmente 
sensíveis a essa questão?

* Você tem conhecimento de algum aluno com deficiência no curso?

* Você tem conhecimento de algum aluno com deficiência que tenha se formado no curso?

* Você saberia informar se há algum tipo de "atendimento especial" para esse estudante com 
deficiência? Saberia indicar alguma situação (caso concreto) já ocorrida?

* Você considera seu curso acessível?

* Falando de sugestões e expectativas, o que você acha que seria recomendável para a UFC se
tornar mais acessível?


