
 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNIPAMPA Nº 328, DE 04 DE NOVEMBRO

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ordinária, realizada no dia 04 de novembro de 2021
pelo Art. 16 do Estatuto da Universidade, 
(Regimento Geral), pelo Art. 10 da Resolução nº 308
CONSUNI) e de acordo com processo nº 23100.021704/2019

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º  Esta Resolução orienta os procedimentos referentes à acessibilidade no âmbito das 
atividades acadêmicas, científicas e culturais da UNIPAMPA e a 
flexíveis para discentes com deficiência e discentes

Art. 2º  O PPC como documento balizador dos cursos de graduação, que traduz as políticas 
acadêmicas institucionais evidenciadas no 
sobre a temática da acessibilidade pedagógica e a previsão de percursos formativos flexíveis, 
certificação e diplomação para discentes com deficiência e com altas habilidades/superdotação.

Art. 3º  São considerados discentes com deficiência aqueles com impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
pessoas  

Parágrafo único.  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do c

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
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O CONSUNI/UNIPAMPA Nº 328, DE 04 DE NOVEMBRO

Aprovar as Diretrizes para Acessibilidade no 
âmbito do Projeto Pedagógico dos Cursos de 
Graduação e para a instituição de 
Formativos Flexíveis para discentes com 
deficiência no âmbito da Universidade Federal 
do Pampa. 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal do Pampa, em sua 101ª
04 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 16 do Estatuto da Universidade, pelo Art. 12 da Resolução nº 05
pelo Art. 10 da Resolução nº 308, de 25 de fevereiro de 202

om processo nº 23100.021704/2019-10, 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta Resolução orienta os procedimentos referentes à acessibilidade no âmbito das 
atividades acadêmicas, científicas e culturais da UNIPAMPA e a instituição de percursos formativos 
flexíveis para discentes com deficiência e discentes com altas habilidades/superdotação.

O PPC como documento balizador dos cursos de graduação, que traduz as políticas 
acadêmicas institucionais evidenciadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), deve dispor 
sobre a temática da acessibilidade pedagógica e a previsão de percursos formativos flexíveis, 
certificação e diplomação para discentes com deficiência e com altas habilidades/superdotação.

São considerados discentes com deficiência aqueles com impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:       

os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

 

O CONSUNI/UNIPAMPA Nº 328, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

Aprovar as Diretrizes para Acessibilidade no 
âmbito do Projeto Pedagógico dos Cursos de 
Graduação e para a instituição de Percursos 
Formativos Flexíveis para discentes com 
deficiência no âmbito da Universidade Federal 

dade Federal do Pampa, em sua 101ª Reunião 
, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

Art. 12 da Resolução nº 05, de 17 de junho de 2010 
de 25 de fevereiro de 2021 (Regimento do 

Esta Resolução orienta os procedimentos referentes à acessibilidade no âmbito das 
instituição de percursos formativos 

com altas habilidades/superdotação. 

O PPC como documento balizador dos cursos de graduação, que traduz as políticas 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), deve dispor 

sobre a temática da acessibilidade pedagógica e a previsão de percursos formativos flexíveis, 
certificação e diplomação para discentes com deficiência e com altas habilidades/superdotação. 

São considerados discentes com deficiência aqueles com impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

de condições com as demais 

A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 



 

III - dificuldade no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

 

CAPÍTULO II 

DA ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

Art. 4º  A acessibilidade pedagógica de que trata esta resolução, refere-se à eliminação de 
barreiras vislumbradas no processo de ensino e aprendizagem, especialmente por meio de: 

I - adaptações razoáveis: são consideradas, na perspectiva do aluno, modificações e ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em 
cada caso, a fim de assegurar que pessoa com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 

II - garantia de recursos de tecnologia assistiva ou ajuda técnica compreendidos como: produtos, 
equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

III - reconhecimento da LIBRAS como língua oficial das pessoas pertencentes à comunidades 
surdas. 

IV - o Braille como sistema de escrita utilizado por pessoas com deficiência visual. 

Art. 5º  As adaptações a serem garantidas aos discentes com deficiência no âmbito do PPC dos 
cursos de graduação, nas modalidades presencial e EAD, referem-se à adequação de conteúdos, 
metodologias de ensino, recursos didáticos e equipamentos, e formas de avaliação que respondam às 
necessidades dos discentes e garantam a acessibilidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal do Pampa. 

§ 1º  As adaptações razoáveis não deverão prejudicar o cumprimento dos objetivos curriculares 
previstos nos componentes curriculares, o que só deve ser considerado quando os recursos e/ou 
equipamentos especiais de compensação não forem suficientes ou quando a atividade se revele 
impossível de executar em função da deficiência. 

§ 2º  As adaptações devem considerar as especificidades apresentadas pelo discente no contexto 
do desenvolvimento do componente curricular, evitando generalizações por deficiência.  

§ 3º  Deverá ser possibilitado ao discente surdo(a) a produção das atividades acadêmicas, 
incluindo as avaliações, primeiramente em LIBRAS, com posterior tradução em língua portuguesa, 
sempre que necessário. 

§ 4º  A tradução para a língua portuguesa deverá ser feita por profissional habilitado para 
realizar a tradução e interpretação de forma colaborativa com o autor. 

§ 5º  No caso de componentes curriculares que tenham aulas práticas e/ou de laboratório, os 
professores deverão, juntamente com o interface do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA) e com o 
Núcleo de Desenvolvimento Educacional (NUDE), decidir, se possível, sobre as adaptações necessárias, 
tendo em vista as particularidades de cada discente. 

§ 6º  A indicação das adequações curriculares no âmbito do processo de ensino e aprendizagem 
devem ser feitas pela equipe do NUDE, interface do NInA e do NDE dos cursos de Graduação.  

§ 7º  Sempre que necessário, o NInA poderá designar equipe multidisciplinar específica para 
avaliação e indicação das adequações supracitadas. 

 



 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

Art. 6º  As indicações de adequações deverão ser registradas na pasta de adequações 
curriculares, por meio do documento de adaptações pedagógicas no âmbito dos cursos de graduação, 
seguindo as seguintes orientações: 

I – a pasta de adequações curriculares deverá conter, além das adequações realizadas, um 
parecer semestral sobre o processo de ensino e aprendizagem do discente, especificando as 
aprendizagens construídas, áreas de maior dificuldade, metodologias e estratégias adotadas, objetivos 
alcançados, adaptações avaliadas como exitosas e adaptações que necessitam ser revistas e/ou 
substituídas; 

II –  o parecer semestral deverá ser construído com os docentes que atuaram junto ao discente, 
equipe do NuDE e interface do NInA; 

III – o parecer semestral deverá cumprir três funções: avaliação das adequações realizadas; 
acompanhamento da aprendizagem do discente ao longo do desenvolvimento das componentes 
curriculares; subsidiar a continuidade do percurso formativo flexível; 

IV – o parecer poderá ser utilizado, em conjunto com a nota, para a continuidade do percurso 
formativo flexível. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PERCURSOS CURRICULARES FLEXÍVEIS PARA DISCENTES  COM DEFICIÊNCIA E DISCENTES  COM 
ALTAS HABILIDADES SUPERDOTAÇÃO 

Art. 7º  Percurso Curricular Flexível refere-se à trajetória do discente com déficit intelectual, 
deficiência múltipla e do discente com altas habilidades/superdotação, no âmbito dos cursos de 
graduação. 

§ 1º  Ao discente com deficiência será garantida a flexibilidade do percurso formativo, no que diz 
respeito à escolha de componentes curriculares a serem cursados e a certificação destas escolhas ao 
final do percurso formativo trilhado, as orientações sobre o percurso formativo flexível deverão ser 
registradas na pasta do discente. 

§ 2º  O discente com altas habilidades/superdotação poderá ter abreviada a duração dos seus 
cursos, conforme o artigo 64 da Resolução 29 CONSUNI. Também poderá cursar componentes 
curriculares para aprofundamento, no próprio curso ou outro curso de graduação (através de 
mobilidade acadêmica), incluindo componentes que estejam fora do semestre seriado. 

§ 3º  A escolha de componentes curriculares deverá considerar, prioritariamente, as habilidades 
do(a) discente. 

§ 4º  O discente que optar pelo percurso formativo flexível terá garantida a quebra de pré-
requisito. 

§ 5º  O percurso realizado pelo estudante será registrado na pasta de adequações curriculares, 
conforme Art.6º. 

Art. 8º   Para os discentes com déficit cognitivo e discentes com deficiência múltipla poderá ser 
conferida certificação específica, a partir das habilidades desenvolvidas e aprendizagens construídas 
com base na avaliação dos pareceres do percurso formativo flexível. 

Parágrafo único.  A certificação de que trata o artigo 7º será emitida pela Pró-Reitoria de 
Graduação, mediante avaliação de banca composta por: 



 

I - representante do NInA; 

II - membro da Comissão Local de Ensino; 

III - coordenação de Curso; 

IV - membros da equipe multidisciplinar para avaliação biopsicossocial. 

 

CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 

Art. 9º  O discente com deficiência que ingressar na UNIPAMPA, por meio de ações afirmativas, 
passará por uma entrevista, no ato de confirmação da vaga, com a finalidade de identificar as 
tecnologias assistivas necessárias às suas atividades acadêmicas  

Parágrafo único.  Após o ingresso do discente com deficiência, a UNIPAMPA deverá nomear uma 
equipe multidisciplinar para realização de avaliação biopsicossocial.  

Art. 10.   Os discentes que não tenham ingressado por ações afirmativas ou que não tenham 
informado a demanda por acessibilidade pedagógica, no momento do ingresso na instituição, poderão 
fazê-lo a qualquer tempo, mediante solicitação junto ao interface do NInA. 

Art. 11.  As coordenações de curso deverão comunicar aos interfaces do NInA sempre que 
identificarem estudantes com necessidades educacionais especiais, que necessitam de planejamento de 
acessibilidade pedagógica e que ainda não tenham passado por avaliação da equipe multidisciplinar. 

§ 1º  A comunicação à Coordenação de Curso poderá ocorrer pelos docentes, técnicos 
administrativos em educação e discentes. 

§ 2º  Cabe ao NInA a atualização permanente do Sistema GURI, indicando a matrícula dos 
discentes com deficiência na instituição. 

Art. 12.  A equipe multidisciplinar será designada por Portaria específica, composta por 
servidores da UNIPAMPA, com comprovada experiência nas áreas da saúde, inclusão e acessibilidade, 
conforme segue: 

I - docente ou TAE com experiência em nas áreas da Educação, Educação Especial e 
Acessibilidade; 

II - representante indicado pelo NInA; 

III - representante indicado pela PROGRAD; 

IV - Assistente Social; 

V- Pedagogo(a); 

VI - Psicólogo(a); 

VII- Médico(a). 

VIII - outros profissionais do quadro permanente, conforme o caso. 

Parágrafo único.  Na impossibilidade de atuação de algum servidor do quadro permanente será 
possível a atuação de profissionais externos. 

Art. 13.  A avaliação biopsicossocial realizada pela UNIPAMPA, será desenvolvida nos termos da 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 e terá como finalidade propor alternativas, no âmbito da 
acessibilidade pedagógica, que garantam ao discente, os recursos e acompanhamentos necessários à 
sua inclusão no ensino de graduação. 



 

Art. 14.  A UNIPAMPA poderá destinar ao discente com necessidades educacionais especiais, o 
apoio de monitor para as atividades acadêmicas. 

Art. 15.  Em todas as atividades acadêmicas, científicas e culturais da instituição serão garantidos 
recursos acessíveis, tais como: prova ampliada, prova em Braille, Soroban, LIBRAS tátil, auxílio de ledor, 
tradução/interpretação em LIBRAS, auxílio para transcrição, fácil acesso, apoio para orientação e 
mobilidade, audiodescrição, comunicação alternativa, bem como todo o tipo de recurso que reduza as 
barreiras de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS 

Art. 16.  O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 
dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 
sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 
estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

Art. 17.  O Atendimento Educacional Especializado (AEE) poderá ser organizado pelo Núcleo de 
Inclusão e Acessibilidade, a partir da avaliação da equipe multidisciplinar. 

Parágrafo único.  O AEE poderá ser realizado na instituição ou por profissionais externos, 
conforme o caso. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Art. 18.  A UNIPAMPA atuará no sentido de eliminar barreiras nas comunicações e na 
informação, conforme o disposto na Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

§ 1º  São consideradas barreiras nas comunicações e informação: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 

§ 2º  Entende-se comunicação como forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a visualização de textos, o Braille, o 
sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e 
os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da 
informação e das comunicações (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015). 

§ 3º  Será garantido aos discentes surdos, a presença de tradutores e intérpretes de LIBRAS nos 
espaços de sala de aula, laboratórios e em todas as atividades previstas nos planos de ensino. 

§ 4º  Todas as atividades de cunho acadêmico, científico e cultural, desenvolvidas pelo campus, 
deverão prever a tradução e interpretação em LIBRAS. 

§ 5º  Caberá ao interface do NInA, orientar sobre os procedimentos de solicitação de tradutores 
e intérpretes de LIBRAS para acompanhamento das atividades acadêmicas. 

§ 6º  Sempre que possível, os editais e chamadas públicas direcionados aos discentes de 
graduação deverão ser disponibilizados em LIBRAS, bem como em arquivos que contenham descrições 
de tabelas e imagens, compatíveis com softwares de leitura de tela. 



 

Art. 19.  Será facultado ao discente surdo, a entrega da versão final do seu trabalho de conclusão 
de curso de graduação em língua portuguesa, enquanto segunda língua, com inserção de “notas do(a) 
tradutor(a) de Língua Brasileira de Sinais”. 

Parágrafo único.  Reconhecendo que a língua portuguesa escrita é a segunda língua das pessoas 
surdas usuárias de LIBRAS, seus trabalhos de conclusão de curso poderão conter notas de rodapé que 
indiquem a tradução realizada por profissional tradutor de Língua Brasileira de Sinais. 

Art. 20.  Será facultado ao estudante surdo, a entrega da versão final do seu trabalho de 
conclusão de curso de graduação em Língua Brasileira de Sinais, no formato de vídeo. 

§ 1º  Será garantido ao discente surdo o acesso em LIBRAS de todos os materiais relativos à 
normatização de trabalhos acadêmicos, disponíveis no Sistema de Bibliotecas da UNIPAMPA. 

§ 2º  Caberá ao NInA, em conjunto com o NuDE, promover espaços de formação sobre o 
português como segunda língua de pessoas surdas. Esses espaços deverão considerar, dentre outros 
elementos, a estrutura da escrita acadêmica. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21.  Cabe à comunidade acadêmica em geral, docentes, técnico-administrativos em 
educação, servidores terceirizados e discentes, cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Resolução. 

Art. 22.  O prazo para atualizações nos PPCs dos cursos de graduação que trata o artigo 2º desta 
resolução será de dois (2) anos, a  partir da data de sua vigência. 

Art. 23.  A presente resolução entra em vigor em 16 de novembro de 2021. 

Bagé, 04 de novembro de 2021. 

 

Roberlaine Ribeiro Jorge, 

Reitor. 

 

 


