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ORIENTAÇÕES DE MATRÍCULA DISCENTES COM DEFICIÊNCIA

Estabelece orientação, critérios e procedimentos a serem observados pelas secretarias
acadêmicas referentes aos registros de alunos com deficiência no Sistema de Informação para

o Ensino Acadêmico para fins de gozo da prioridade de matrícula estabelecida na
RESOLUÇÃO Nº 203, DE 30 DE JULHO DE 2018 do CONSUNI

Tem por  objetivo  orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimentos a serem
observados 

A prioridade de matrícula, direito estabelecido através da Resolução Nº 203, DE 30 DE JULHO DE
2018, inclui alunos com deficiência, definido pelo Art. 45, obedecendo a seguinte prioridade:

Art. 45  A prioridade de matrícula em componentes curriculares obedece:

I.           Discentes com deficiência;
II.          Discentes calouros;
III.         Formandos no último ano de curso:
IV.         Discentes com matrícula regular em período ideal;
V.           Discentes com matrícula regular;
VI.         Discente de edital do Processo Seletivo Complementar, modalidade segundo Ciclo de
Formação, em sua primeira solicitação de matrícula.
VII.        Discentes em retorno de trancamento;
VIII.       Discentes em reopção;
IX.           Discente  de  edital  do  Processo  Seletivo  Complementar,  modalidades  reingresso,
transferência voluntária e portador de diplima, em sua primeira solicitação de matrícula.

DEFINIÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

1- São consideradas pessoas com deficiência de acordo com a Lei 13.146, DE 06 DE JULHO DE
2015,  em seu art.  2º  “aquela que tem 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 pessoas.
NÃO  SE  ENQUADRANDO  NESTA  DEFINIÇÃO,  PESSOAS  COM  NECESSIDADES
ESPECÍFICAS,  TAIS  COMO  CONDUTAS  TÍPICAS  (DOENÇAS  PSIQUIÁTRICAS,
SÍNDROMES NÃO ENQUADRADAS COMO DEFICIÊNCIA), PESSOAS SUPER DOTADAS, 



DOENÇAS  TRATÁVEIS  E  SEM  IMPEDIMENTO  DE  LONGO  PRAZO  E  QUE  NÃO
PRODUZAM DIFICULDADES PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM CONDIÇÕES DE
IGUALDADE  E DEMAIS DOENÇAS, SALVO ALGUMAS EXCEÇÕES, COMO EPILEPSIA,
QUE POR SER DOENÇA TRATÁVEL EM REGRA NÃO É DEFICIÊNCIA, SALVO QUANDO
OCORRE  UM  COMPROMETIMENTO  COGNITIVO,  CAUSANDO  DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL.  

2-  De acordo  com a  Portaria  Nº  9,  DE 5 DE MAIO DE 2017:  “Art.  8º  B – A apuração  e  a
comprovação  da  deficiência  tomarão  por  base  laudo  médico  atestando  a  espécie  e  o  grau  de
deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Nº 3.298/99, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, com
 expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, no
caso dos estudantes que sejam pessoas com deficiência e se inscrevam às vagas reservadas a essas
pessoas.

3- São beneficiários da prioridade de matrícula,  estudantes com deficiência que solicitem ou não
atendimento educacional especializado, no primeiro caso mediante a disponibilização de recursos
humanos,  materiais  e/ou  uso  de  dispositivos  e  tecnologias  assistiva  para  garantir  o  acesso  à
informação, a comunicação e ao conhecimento no processo de ensino-aprendizagem.

4-  Não  são  beneficiários  da  prioridade  de  matrículas  estudantes  que  apresentem  apenas
deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais que não configurem impedimento e/ou restrição
ao seu desempenho no processo de aprendizagem pregresso e aqueles que apresentem distúrbios de
aprendizagem e/ou doenças psiquiátricas.

5- No âmbito do campus, a prioridade de matrícula poderá ser solicitada à secretaria acadêmica
mediante apresentação de  laudo médico, de acordo com a Portaria Normativa MEC Nº 9 e com o
art. 4º do Decreto Nº 3.298/99, no caso dos alunos que ingressaram por ampla concorrência. 

DOS  PROCEDIMENTOS  PARA  O  REGISTRO  DE  ALUNOS  COM  DEFICIÊNCIA  NO
SISTEMA ACADÊMICO:

6-  O registro  de alunos  com deficiência  no sistema acadêmico  deverá  ser  feito  pela  secretaria
acadêmica de acordo com a seguinte classificação:

I- 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; Redação dada pelo Decreto Nº 5.296. de 2004).

II- Deficiência Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada
pelo Decreto nº 5.296, de 2004).

III- Deficiência Visual – Cegueira – na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica;

IV- Deficiência Visual – 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. (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).



V- Deficiência Intelectual  – Funcionamento intelectual significativamente inferior à média,  com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos
recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004; e) saúde e segurança; f)
habilidades acadêmicas; g) lazer e h) trabalho;

VI- Deficiência Múltipla – Associação de duas ou mais deficiências.

VI- Surdo-Cegueira – Não é uma deficiência múltipla, a surdo cegueira é uma deficiência única em
que o indivíduo apresenta ao mesmo perda da visão e da audição. Independente do Grau das perdas
auditiva e visual.

VIII- Transtorno do Espectro do Autismo.

7- A secretaria acadêmica deverá manter atualizado o registro de estudantes ingressantes por cotas
para pessoas com deficiência no sistema acadêmico.

DA IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA PARA FINS DE REGISTRO NO SISTEMA ACADÊMICO

8- Havendo a constatação de deficiência, a qualquer tempo em estudantes que não ingressaram por
cotas para pessoas com deficiência, mediante solicitação do aluno e apresentação de laudo médico
com a  descrição da deficiência  segundo o  CID e  a  definição segundo o art.  4º  do  Decreto nº
3.298/99, cabe ao NuDE, o posterior encaminhamento da situação do estudante para a secretaria
acadêmica para fins de registro.

Alunos com condição  de deficiência,  nos  termos dos itens   1,  2  e  3,  mediante  laudo médico,
poderão  solicitar  prioridade  de  matrícula  junto  ao  NuDE,  que  realizará  procedimento  de
classificação da deficiência,  conforme as  definições dadas pelo Decreto nº 3.298/99, de 2004 e
encaminhará, via Ofício, para a secretaria, para fins de registro da situação do estudante no sistema
acadêmico.

Alunos contemplados na prioridade de matrícula estabelecida pela Resolução Nº 203, de 30 De
JULHO DE 2018, deverão ser acompanhados sistematicamente pelo NuDE, de forma que a garantia
de outras condições de acessibilidade sejam previstas, garantidas e mantidas. 

Bagé, 09 de abril de 2019.

Cátia Sarmiento Soares
Coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade


