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POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE 

Dispõe sobre a Política de Acessibilidade dentro dos 

Cursos de Graduação da Faculdade FASIPE CUIABÁ - 

FFC.  

 

Política de Acessibilidade 
 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC por meio do Núcleo de Acessibilidade da IES tem 
como objetivo propor e viabilizar uma educação superior inclusiva aos estudantes com deficiência 
física, visual, auditiva, intelectual, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidade/superdotação, por meio de apoios diversos para a eliminação de barreiras atitudinais, 
arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, buscando seu ingresso, acesso e permanência, 
favorecendo a aprendizagem, no ambiente universitário. 

Tem-se como foco o respeito às diferenças, buscando a formação e a sensibilização da 
comunidade acadêmica, a aquisição de recursos e tecnologias assistivas para o acesso a todos 
os espaços, ambientes, ações e processos educativos desenvolvidos na instituição. 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC por meio do Núcleo de acessibilidade seguem os 
eixos da Política de Acessibilidade da IES, sendo eles: 

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 IES, 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. 
A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC considerando a necessidade de assegurar aos 

portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de 
mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasil 
9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos e os 
Decretos 5.296/04 e 5.773/06. 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ – FFC busca incessantemente as seguintes condições de 
acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 
barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando 
a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 
permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros;·lavabos, 
bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade FASIPE CUIABÁ - 
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FFC está comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 
proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia braille, impressora braille acoplada 
a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo 
bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de 
textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado 
a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade FASIPE CUIABÁ 
- FFC está igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 
curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de 
provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 
não tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, 
valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na 
modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 
estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 
especificidade linguística dos surdos. 

A Faculdade FASIPE CUIABÁ - FFC colocará à disposição das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 
escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

A Instituição promoverá parcerias com as corporações profissionais e com as entidades 
de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de ações 
integradas Instituição/Empresa/Comunidade para o reconhecimento dos direitos dos portadores 
de necessidades especiais. 

Ainda, como metas estabelecidas para o quinquênio 2014/2018 a consolidação e criação 
do Núcleo de acessibilidade à disponibilidade de atendimento aos seguintes PNE’S:  

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 
as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) o 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas; 

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências;  
f) pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de 

pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção. 

g) as pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e 
pessoas com criança de colo. 

 
Entendendo que o tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
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I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição 

física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com 
aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias 
/intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento quando solicitada; 

IV -  disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

V - sinalização ambiental; 
VI - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
VII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 

junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador, bem como nas demais edificações de 
uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada 
do animal;  

VIII - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas. 
IX- Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas, antes de 

qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento. 
 

Convém destacar o respeito à Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sancionada em dezembro de 2012, 
faz com que os autistas passem a ser considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo 
direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas, as de educação.  

 
Desta forma as diversas ações do Núcleo de acessibilidade podem culminar nos seguintes 

programas: 
  
Acessibilidade: Inclusão e permanência:  Programa de controle e aprimoramento dos 
procedimentos de Processos Seletivos da IES e ENEM, e política de 
assistência estudantil específica para os alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais 
especiais. 
  
A Infraestrutura Acessível: Programa de construção, reforma, ampliação e/ou adaptação das 
instalações físicas e equipamentos da IES, conforme os princípios do desenho universal. 
 
A Acessibilidade Pedagógica e Curricular: Projetos e programas que visem à promoção da 
acessibilidade ao currículo e as ações didáticos pedagógicas, inclusive com Atendimento 
Educacional Especializado e apoio acadêmico, favorecendo a aprendizagem. 
  
A Acessibilidade Comunicacional e Informacional: Implementação do Laboratório de 
Acessibilidade Informacional (LAI) na IES, para oferecimento de tecnologia assistiva e adequação 
de material pedagógico. Melhorar a acessibilidade aos sites da IES. Garantir a Acessibilidade 
Comunicacional, por exemplo, com interpretação em libras. 
  
A Catalogação das Informações sobre Acessibilidade: Implementação de um sistema de 
informação centralizado com as informações da acessibilidade na IES. 
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O Ensino, a Pesquisa e a Inovação em Acessibilidade: Programas de ensino e/ou pesquisa 
inovadoras que possibilitem a qualificação e sensibilização da comunidade universitária e 
unidades acadêmicas sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência, e/ou a 
produção de conhecimentos, produtos, metodologias, processos e técnicas que contribuam para 
acessibilidade das pessoas com deficiência. 

 
A Extensão sobre/com Acessibilidade: Realização de atividades extensionistas e eventos 
acadêmicos, esportivos, culturais, artísticos e de lazer sobre acessibilidade e/ou de forma 
acessível às pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. 
  
Recursos Humanos e Financiamento da Política de Acessibilidade: Definição da política de 
recursos humanos e mecanismos de financiamento e captação de recursos financeiros para a 
implantação e implementação da política de acessibilidade da IES.  
 
 


