
 

Orientações sobre Acessibilidade 

 

Em cada campus da UNIPAMPA há um Núcleo de Desenvolvimento 

Educacional (NuDe) que , juntamente com o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade 

(NInA) da Universidade, oferece aos acadêmicos com deficiência, altas habilidades 

e/ou transtornos globais de desenvolvimento apoio para sua permanência e êxito na 

Universidade. Contato do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NInA), através do e-

mail nina@unipampa.edu.br. 

Os campi possuem diversos recursos de acessibilidade de acordo com a 

específicidade de cada campus, como: acervo cultural em formato acessível (áudio e 

Braille); conjunto de sólidos geométricos; fone de ouvido com microfone; gravador 

digital de voz; impressora braille; impressora laser; leitor de livros acoplado a 

computador Desktop (na biblioteca); lupa eletrônica; scanner; mesas escolares 

adaptadas; netbooks; notebook; software leitor de tela Jaws for Windows (licença) e 

Dosvox ( livre); teclado numérico. 

O MOODLE possui os links sobre o leitor de Tela NVDA, leitor que é 
compatível para ser utilizado no ambiente virtual, no menu a esquerda do AVA 
encontramos: Leitor de Tela NVDA, Manual NVDA,  Sobre o NVDA.  

Observa-se que recursos em Software Livre podem, a qualquer momento, 

serem instalados em laboratórios de informáticas e notebooks disponíveis para uso 

pelos acadêmicos com deficiência, visando à acessibilidade ao conhecimento e à 

rotina da Universidade. 

A organização dos documentos digitais, seguem orientações do  Manual  de 

Acessibilidade em Documentos Digitais IFRS/CTA 2017, disponível na página da 

DEaD em Orientações e no endereço http://cta.ifrs.edu.br/publicacoes/visualizar/137. 

  Recomenda-se aos cursos na modalidade EaD, mesmo que ainda não 

possuam alunos com necessidades especiais, construam e organizem  materiais  

didáticos com  o mínimo de acessibilidade, por exemplo utilizar vídeos legendados, 

materiais com possibilidade de uso de  leitores tela ou de ampliação de fonte, entre 

outras ações.  

Serão adaptados os materiais para o atendimento de acadêmicos com 

deficiência, altas habilidades e/ou transtornos globais de desenvolvimento na 

universidade, conforme a necessidade dos discentes e especificidade dos cursos na 

modalidade a distância. 
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