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CONCEITO E DEFINIÇÃO
1.1. Apresentação
O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade (NIAC), oficialmente criado em 2008, teve
sua implantação motivada pelo compromisso ético com a prática da Inclusão
Educacional, Profissional e Social. Com o olhar voltado para a diversidade, garante um
ambiente equitativo e justo para todos, cumprindo o Decreto/Lei nº 5.296, de 02 de
dezembro de 2004, que remete às questões de adequação arquitetônica e
informacional; o Decreto/Lei nº 7.611, de novembro de 2011, que regulamenta o
atendimento educacional especializado e público alvo da educação especial em todos os
níveis de ensino1; a LEI nº 8.213, de 24 de julho de 1991, sobre contratação e cotas para
Pessoas com Deficiência2, bem como a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Reitera-se que o objetivo é o de fomentar a igualdade e respeito às diferenças,
buscando recursos e tecnologias assistivas para garantir acessibilidade em todos seus
aspectos: acesso aos espaços ambientais, como também acesso às ações e processos
desenvolvidos pela Instituição.
O Programa Acadêmico abrange tanto alunos quanto funcionários da Instituição
de Ensino, sendo que os alunos são atendidos desde o processo seletivo à sua formação,
e os funcionários desde a seleção de vagas à sua permanência na função. Há, ainda, a
sensibilização de todos os envolvidos no processo por meio de formações com
especialistas nas mais diversas áreas de deficiências.
1

Vale a pena apontar aqui quais são os alunos que devem ter atendimento educacional especializado dentro da instituição de
ensino, alvo da educação inclusiva para pessoas com deficiência. Recortamos na íntegra o Decreto/Lei nº 7.611 de novembro de
2011: “Art. 2o A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam
obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação” (BRASIL, 2011). Destacamos que o oferecimento de serviço especializado passa a ser um direito do aluno para
que tenha cumprida a acessibilidade instrucional em todas as modalidades de ensino.
2

A definição do que vem a ser deficiência visual, física, auditiva e mental pode ser encontrada no Decreto n.º 5.296, de 02 de
dezembro de 2.004
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1.2

Portarias
Portaria Reitoria – Grupo UniEduK - UNIFAJ 2022
_________________________________________________
DESIGNA
OS
MEMBROS
DO
NÚCLEO
DE
INCLUSÃO
E
ACESSIBILIDADE - NIAC DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
JAGUARIÚNA – UNIFAJ
_______________________________________________
O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UNIFAJ, no
uso das competências regimentais e nos termos de deliberação de sua
Reitoria, baixa a seguinte:
PORTARIA
Artigo 1º- Ficam designados para as representações respectivas do Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade - NIAC:
Coordenadora:
Profa. Ana Maria Mielli, portadora do RG. nº 20.119.037 e do CPF. nº 104.666.88890;
Comissão:
Profa. Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius, portadora do RG. nº 15.988.741-0
e do CPF. nº 102.436.088-10;
Prof. Luis Fernando Ridi, portador do RG. nº 28.389.187-7 e do CPF. nº
311.190.598-52;
Prof. Roberto Claudio Barbosa Junior, portador do RG. nº 37.939.881-3 e do
CPF. nº 492.012.178-46.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em
contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.

___________________________
Prof. Bianor Costa Freire Colchesqui
Pró-Reitor Acadêmico

Portaria Reitoria – Grupo UniEduK - UNIMAX 2022
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_________________________________________________
DESIGNA OS MEMBROS DO NÚCLEO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NIAC DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK - UNIMAX
_________________________________________________
O Reitor da CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK – UNIMAX, no uso
das competências regimentais e nos termos de deliberação de sua Reitoria,
baixa a seguinte:
PORTARIA
Artigo 1º- Ficam designados para as representações respectivas do Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade - NIAC:
Coordenador:
Profa. Ana Maria Mielli, portadora do RG. nº 20.119.037 e do CPF. nº 104.666.88890;
Comissão:
Profa. Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius, portadora do RG. nº 15.988.741-0 e do CPF.
nº 102.436.088-10;
Bruna Von Zuben, portadora do RG. nº 46.208.925-3 e do CPF. nº 334.251.138-95;
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em
contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
___________________________
Prof. Bianor Costa Freire Colchesqui
Pró-Reitor Acadêmico

Portaria Reitoria – Grupo UniEduK - FAAGROH 2022
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_________________________________________________
DESIGNA
OS
MEMBROS
DO
NÚCLEO
DE
INCLUSÃO
E
ACESSIBILIDADE – NIAC DA FACULDADE DE AGRONEGÓCIOS DE
HOLAMBRA – FAAGROH
_______________________________________________
O Reitor da Faculdade de Agronegócios de Holambra– FAAGROH, no uso
das competências regimentais e nos termos de deliberação de sua
Reitoria, baixa a seguinte:
PORTARIA
Artigo 1º- Ficam designados para as representações respectivas do Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade - NIAC:
Coordenadora:
Profa. Ana Maria Mielli, portadora do RG. nº 20.119.037 e do CPF. nº
104.666.888-90;
Comissão:
Profa. Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius, portadora do RG. nº 15.988.741-0
e do CPF. nº 102.436.088-10;
Prof. Luis Fernando Ridi, portador do RG. nº 28.389.187-7 e do CPF. nº
311.190.598-52;
Prof. Roberto Claudio Barbosa Junior, portador do RG. nº 37.939.881-3 e do
CPF. nº 492.012.178-46.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em
contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
___________________________
Prof. Bianor Costa Freire Colchesqui
Pró-Reitor Acadêmico
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1.3

Fluxogramas NIAC

1.3.1 Ações de Atendimento aos Alunos com Deficiência

•Elaboração, atualização e divulgação do NIAC: site do Grupo UniEduK e envio de
apresentação NIAC às escolas de Ensino Médio.

1
2

3

4

5

•Sondagem e contato: relação de candidatos ao vestibular que se declaram com
deficiência; adequações necessárias ao processo seletivo; confirmação das matrículas
efetivadas; levantamento de dados completos do ingressante; contato (via e-mail e telefone)
e agendamento de atendimentos com responsável NIAC.

•Processos de Normatização e Adequação: consultas e averiguações de referências
bibliográficas e legislações referentes à deficiência apresentada pelo aluno; organização do
Protocolo Individual e adequações (disponibilização e recursos requeridos, conforme laudo
médico e exigências constitucionais); parceria com instituições e associações responsáveis por
pesquisa e atendimentos à pessoa com deficiência.

•Formação: orientação e entrega de Protocolos Individuais e manuais aos
coordenadores e docentes; cursos de formação e aperfeiçoamento para docentes,
funcionários, alunos e comunidade (conforme as demandas e necessidades); elaboração
de pesquisas, artigos científicos e demais publicações correlacionadas às realidades,
experiências e resultados do NIAC.

•Assistência: acompanhamento contínuo aos alunos NIAC; atendimento aos docentes e
coordenadores, sempre que relevante; atualizações de documentações e protocolos;
elaboração de planilhas contemplativas da quantidade de alunos após acompanhamento
NIAC.
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1.3.2

Ações de Atendimento aos Colaboradores com Deficiência

1
2
3

4

5

•Averiguação, Validação e Divulgação de Vagas: levantamento de vagas
disponíveis na Instituição adequadas para pessoas com deficiência (de acordo com as
leis vigentes) e divulgação das vagas.

•Seleção de Currículos e Entrevistas com Candidatos: serão analisados os
currículos e entrevistados os candidatos com deficiência que se mostrarem mais aptos
às vagas.

•Contratação e Orientações: orientações para composição do Protocolo Individual;
adequações físicas para a inclusão, acessibilidade e acompanhamento durante o
período de experiência (validação de recursos e apoio necessário para cumprimento das
funções).

•Formação: disponibilização de palestras, materiais e afins para integração funcional;
sensibilização e capacitação de gestores e colaboradores sobre as deficiências, em
especial, as apresentadas pelos colegas do setor.

•Acompanhamento e Assessoria: acompanhamento dos colaboradores
semestralmente ou sempre que necessário para certificação de suas necessidades e
disponibilização de recursos; assessoria aos gestores e colaboradores no que diz
respeito à pessoa com deficiência.
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1.4

Critérios Operacionais
As necessidades previamente apontadas pelo estudante (por ingresso via vestibular ou

transferência de outra IES) e/ou colaborador (contratação) do Grupo UniEduK são
providenciadas mediante laudo ou parecer médico, conforme orientação de editais e regimento
interno.
As necessidades comprovadas são adaptadas:
I.

Ao aluno com deficiência - aulas teóricas, teórico-práticas, práticas e laboratoriais,
bem como as demais atividades escolares, que se constituem nos serviços educacionais
prestados pela Instituição, os quais são de direito do aluno regularmente matriculado e
tendo registrado suas necessidades específicas, assinado entre as partes no ato da
matrícula.

II.

Ao colaborador com deficiência - o ambiente e os instrumentos de trabalho para
execução plena de suas funções na Instituição, os quais são de direito do colaborador
regularmente contratado e tendo registrado suas necessidades específicas, assinado entre
as partes no ato da contratação.
Sempre que houver alguma necessidade, por qualquer caso, cabe ao estudante, professor,

coordenador do curso, colaborador ou gestor de setor registrar em formulário próprio e
encaminhar ao NIAC para análise e validação.
Os alunos ou colaboradores com deficiência que receberem adaptações para inclusão e
acessibilidade são registrados e acompanhados pelo NIAC, para coleta de informações sobre
o desenvolvimento das atividades acadêmicas ou funções atribuídas.
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2
2.1

PROCEDIMENTOS

Alunos com Deficiência: Vestibular e Ingresso

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UniFAJ oferece vagas em 39
cursos de graduação das áreas de Humanas, Saúde e Exatas. Os cursos são distribuídos em
cinco campi, sendo eles uma clínica integrada, onde ocorrem as aulas práticas dos cursos da
área da Saúde, Hospital-Escola Veterinário, um dos maiores e mais bem equipados da América
Latina, além do Centro de Pesquisas Agropecuárias - CPA, que funciona como catalisador de
estudos científicos nas áreas da saúde humana e animal.
O CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK– UniMAX oferece vagas em 40
cursos de graduação das áreas de Humanas, Saúde e Exatas, além dos cursos de pós-graduação
e extensão. Os cursos são distribuídos em dois campi, sendo eles Hospital-Escola Veterinário
e o Campus I, onde ocorrem a maior parte das aulas teóricas e práticas dos cursos oferecidos,
com exceção do curso de Medicina Veterinária. A UniMAX conta também com uma clínicaescola aberta à comunidade.
A FACULDADE DE AGRONEGÓCIOS DE HOLAMBRA – FAAGROH é uma
instituição de ensino superior que se iniciou a partir do desejo da Prefeitura do Município de
Holambra e concretizada com o empenho da Municipalidade e do Instituto Educacional
Jaguary, estando situada em uma área de mais de 3.000 m², no município de Holambra,
propriamente conectada com a paisagem e com os processos naturais da região. A estrutura da
FAAGROH é composta por diversos locais ao ar livre, como o espaço “Praça 4 Estações” e a
Biblioteca Aberta, em forma de um parque arborizado, onde os alunos vivenciam um método
único de ensino, oferecendo 05 cursos. O campus foi pensado e construído para oferecer uma
experiência direta com a natureza, contando com salas de aula que complementam a estrutura
de estufas, facilitando o ensino prático e teórico do curso Agronegócios com ênfase em
Horticultura e das demais disciplinas que serão ofertadas em breve. Com sua construção
diferenciada, a FAAGROH é a única instituição no Brasil que possui instalações abertas que
possibilitam ao aluno a atividade prática durante toda sua permanência no campus.
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As inscrições para o processo seletivo do Grupo UniEduK acontecem dentro de um
prazo estabelecido e amplamente divulgado pelas Instituições e devem ser realizadas
exclusivamente através dos sites, com o pagamento de uma taxa. A prova aborda questões de
língua portuguesa, literatura, matemática, conhecimentos gerais e redação.
O Grupo UniEduK oferece diversas facilidades aos interessados, como benefícios ao
programa de bolsas de estudos atreladas a atividades acadêmicas, PROUNI Federal e
Municipal, Convênio-Empresa, entre outras. Além disso, há planos exclusivos para os
universitários vindos de outras instituições. Além de todos esses diferenciais, nossas
Instituições possuem, ainda, programas acadêmicos com funções assistivas e qualitativas para
os processos de ensino-aprendizagem e inserção do futuro profissional no mercado de
trabalho.
Dentre os programas, está o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, NIAC, com o objetivo
de auxiliar o processo de inclusão e acessibilidade do aluno com deficiência. Dessa forma, ele
poderá ter a tranquilidade e a certeza de estar escolhendo uma parceira que acredita na
potencialidade de cada um e que está preparada e disposta para superar todos os desafios.

13
Abaixo, o passo a passo da inscrição no vestibular Grupo UniEduK e ingresso
para alunos declarados com deficiência:
1. Aluno com deficiência, ao se candidatar no vestibular, deverá especificar, no campo
adequado, qual sua deficiência e quais os recursos necessários para que se sinta
equiparado em condições para concorrer a uma vaga em nossas Instituições. É enviado
um e-mail para a comissão NIAC com os dados como modelo abaixo:

Prezado:

O candidato abaixo se inscreveu no Vestibular UniFAJ, UniMAX, FAAGROH e indicou ter deficiência.
Dados do candidato:
Nome: José Silva
CPF: 123456789
Idade: 25 anos
Telefone: (xx) 123456789
Email: joãosilva@mail.com
Deficiência: surdez
Recursos adicionais: intérprete de Libras
Data da prova: 00 / 00 / 00
Curso escolhido: Medicina Veterinária - Diurno

2. Após o recebimento dos dados, o candidato com deficiência será contatado via e-mail
cadastrado para apresentação do Centro Universitário e certificação3 de sua necessidade ou
adaptação no momento da prova. É de suma importância que o candidato responda a esse
contato, pois ele é garantia tanto para a Instituição quanto para ele de que será possível
adequar e disponibilizar tudo o quanto foi solicitado em tempo hábil e qualidade assegurada.
Candidatos com deficiência ou mobilidade reduzida, que, no dia do vestibular, apresentam
necessidades de serviços profissionais ou recursos não solicitados no ato da inscrição ou da
confirmação, podem ser atendidos segundo a disponibilidade e o princípio da razoabilidade.
Abaixo, o modelo de e-mail que será enviado em um primeiro contato:

A certificação será por meio de laudo ou parecer médico. Em situações de não confirmação ou não enquadramento
dentro das normativas vigentes, o candidato será previamente avisado e receberá uma justificativa clara do
responsável NIAC.
3
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Prezado Candidato: Fazemos parte da comissão do NIAC (Núcleo de Inclusão e
Acessibilidade) do Grupo UniEduK. Recebemos seu cadastro no vestibular e sua indicação de
atendimento especializado. Entendemos que este é um espaço para todos desenvolverem seu
potencial, sem distinção. Portanto, faremos o possível para que você tenha o que for necessário
para ser atendido em suas necessidades e para que se sinta equiparado em condições para
concorrer a uma vaga em nossa Instituição. Assim sendo, não deixe de nos avisar qualquer
necessidade de adaptação ou algum detalhe relevante. Estamos à disposição. Será um prazer
tê-lo conosco!

3. Deixamos expresso que os critérios utilizados pelo Grupo UniEduK no que tange ao
atendimento diferenciado das avaliações formações e graduações se amparam em vários
dispositivos legais, tais como a Constituição Federal (1988), a Declaração de Salamanca:
Princípios, Política e Prática em Educação Especial (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educacional Nacional Brasileira (1996), o Decreto nº 3.298/1999, a Lei nº 10.098/2000,
o Decreto nº 3.956/2001, a Lei nº 10.436/2002, o Decreto nº 5.296/2004, o Decreto nº
5.626/2005, as Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2007), o Decreto Legislativo nº 186/2008, o Decreto nº
6.949/2009, a Lei nº 12.319/2010, a Recomendação nº 001/2010 do Conselho Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), o Decreto nº 7.644/2011, a Resolução
nº 4/2009 do Conselho Nacional de Educação e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com deficiência LBI nº13.146/2015, entre outros instrumentos normativos válidos, de
acordo com a justiça no Brasil.
4. O processo de eliminação de barreiras e de provimento de serviços profissionais
especializados e de recursos de acessibilidade vem se aprimorando e se expandindo no
Grupo UniEduK que incluiu essas temáticas na capacitação das equipes de elaboração e
seleção dos itens, leitura sensível e confecção de provas adaptadas, capacitação de
coordenadores e equipes de aplicação e promoção de correção diferenciada das redações.
5. Os serviços profissionais especializados e os recursos de acessibilidade oferecidos pelo
Grupo UniEduK são de responsabilidade e seleção das Instituições. Esses são definidos,
segundo tabela a seguir:
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RECURSO

DESCRIÇÃO

Prova em
Braille

Prova transcrita, segundo um código em relevo destinado a pessoas com
deficiência visual.
Obs.: Os participantes que utilizam prova em Braille serão lotados em salas
individuais e também serão atendidos por ledores.

Prova
ampliada
(macrotipo)

Prova impressa com fonte de tamanho 24 e com imagens ampliadas para facilitar
a leitura por parte de pessoas com deficiência visual.
Obs.: O participante com baixa visão que, além de prova ampliada, tiver solicitado
auxílio de ledor ou transcritor, será atendido em sala individual.

Tradutorintérprete de
Língua
Brasileira de
Sinais
(Libras):

Leitura
labial

Profissional com certificação específica, habilitado para mediar a comunicação
entre surdos e ouvintes e, no ato da prova, esclarecer dúvidas dos usuários de
Libras na leitura de palavras, expressões e orações escritas em Língua Portuguesa.
Obs.: No vestibular, o tradutor-intérprete de Libras não se limita a traduzir as
comunicações orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos. Como
nesta prova, os participantes com deficiência auditiva não estão isentos do
exercício da leitura da prova, o tradutor-intérprete não deve atuar na tradução
integral dos exercícios. Ou seja, quando solicitado e dentro dos limites éticos, ele
deve auxiliar o participante com deficiência auditiva, fornecendo-lhe sinônimos
ou sinais que o ajudem a reconhecer a palavra escrita, as expressões idiomáticas,
as orações e o contexto. O profissional pode recorrer a dicionários.

Serviço de leitura da prova às pessoas com deficiência auditiva (geralmente
oralizadas) que não desejam a comunicação por meio de Libras (Língua Brasileira
de Sinais), valendo-se de técnicas de interpretação e da leitura dos movimentos
labiais.
Obs.: Esse atendimento deve ser prestado por tradutores-intérpretes de leitura
labial ou por profissionais que conhecem cultura surda, as necessidades das
pessoas com deficiência auditiva e os procedimentos específicos desse serviço. No
vestibular, a atuação do profissional que presta serviço de leitura labial é
semelhante à do tradutor-intérprete de Libras: ele não se limita a traduzir as
comunicações orais, mas deve auxiliar na compreensão dos textos escritos e não
deve fazer a tradução integral dos exercícios. Ele também pode recorrer a
dicionários.
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Auxílio ledor

Serviço especializado de leitura da prova para pessoas com deficiência visual,
deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção, discalculia ou dislexia.
Obs.: Os ledores prestam serviço individualizado, em salas com apenas um
participante. O ledor que auxilia candidato com deficiência visual conta com o
apoio da Prova do Ledor, que contém os textos adaptados e a descrição das
ilustrações, imagens, mapas, tabelas, gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e
símbolos. Ledores certificados também estão habilitados para atuar como
transcritores.

Auxílio para
transcrição

Serviço especializado de preenchimento das provas objetivas e discursivas para
participantes impossibilitados de escrever ou de preencher o Cartão de Resposta.
O transcritor presta atendimento individualizado, em sala com apenas um
participante.

Guiaintérprete

Profissional especializado em formas de comunicação e técnicas de guia, tradução
e interpretação para mediar a interação entre as pessoas com surdo-cegueira, a
prova e os demais envolvidos na aplicação da prova. Obs.: Guia-intérprete presta
serviço individualizado, em sala com apenas um participante.

Mobiliário
acessível

Mesas, cadeiras ou carteiras que garantam a realização das provas com conforto e
segurança. Por exemplo, devem permitir a aproximação frontal de pessoas em
cadeiras de rodas, grávidas, obesas etc. São disponibilizadas mesas e cadeiras sem
braços, mesas para cadeira de rodas, apoios para perna, entre outros.

Sala de fácil
acesso

Local de prova com acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
Obs.: Estas salas devem estar em proximidade aos banheiros dotados de
acessibilidade.

Sala especial

Sala extraordinária destinada a acolher participantes em condições que
recomendem a sua separação dos demais, como em caso de doenças
infectocontagiosas. Obs.: Tal recurso não é disponibilizado pelo sistema de
inscrição, mas pode ser solicitado no momento de abertura dos portões da
unidade de aplicação, no dia de aplicação do vestibular. Sua concessão obedecerá
ao princípio da razoabilidade.

A disponibilização de outros recursos eventualmente necessários será assegurada após atestação e
conforme o princípio da razoabilidade.
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6. O Grupo UniEduK oferece o conjunto de serviços profissionais e de recursos de acordo
com a tabela acima, segundo deficiência ou outra condição especial, mediante laudo ou
parecer médico. A distribuição desses auxílios e recursos pode variar segundo as efetivas
necessidades de cada participante. No entanto, ela tende a obedecer a seguinte
distribuição:
a) Baixa visão: ledor, transcritor, prova ampliada, sala de fácil acesso;
b) Cegueira: prova em Braille, ledor, transcritor, sala de fácil acesso;
c) Deficiência física: transcritor, sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços,
mesa para cadeira de rodas, apoio para perna;
d) Deficiência intelectual: ledor, transcritor, sala de fácil acesso;
e) Deficiência auditiva: tradutor-intérprete de Libras, leitura labial;
f) Surdez: tradutor-intérprete de Libras, leitura labial;
g) Surdo-cegueira: guia-intérprete, prova em Braille, transcritor, sala de fácil
acesso;
h) Autismo: ledor, transcritor;
i) Déficit de atenção: ledor, transcritor;
j) Dislexia: ledor, transcritor.
k) Discalculia: uso de calculadora.
7. Na correção das redações dos candidatos surdos, com deficiência auditiva ou surdocegueira, são adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da Língua
Portuguesa como segunda língua, de acordo com o Decreto nº 5.626/2005. Na correção
das redações de candidatos com dislexia, são adotados mecanismos de avaliação que
consideram

as

características

linguísticas

desse

transtorno

específico

do

desenvolvimento. As correções serão feitas por representantes NIAC habilitados.
8. É alinhado com a Central de Atendimento que, após aprovação e matrícula do aluno
deficiente ou com deficiência ser efetuada, um e-mail será enviado para
niac.roberto@unieduk.com.br,

niac.luis@unieduk.com.br

ou

18
niac.bruna@unieduk.com.br constando o NOME, RA, CURSO e PERÍODO do aluno
para o agendamento da entrevista com o NIAC4.
1.

Uma vez aprovado o candidato, e com os dados supracitados em mãos, é
agendada uma entrevista com o aluno e o profissional responsável pelo NIAC,
conforme tabela abaixo,

A entrevista tem por objetivo conhecer esse aluno, suas limitações reais e potencialidades,
além de colocar o NIAC à disposição para adequações e adaptações físicas, pedagógicas e
quaisquer outras que estejam diretamente ligadas ao processo de aprendizagem.
Momento também para coleta de informação para elaboração inicial do Protocolo
Individual5.
Responsável

Ramal

E-mail

Horários

Luis Fernando Ridi

709

niac.luis@unieduk.com.br

UNIFAJ: Segunda das 17:00 às
22:00.

Roberto Claudio
Barbosa Junior

709

niac.roberto@unieduk.com.br

Responsável

Ramal

E-mail

Horários

Bruna Von Zuben

9995

niac.bruna@unieduk.com.br

UNIMAX: Segundas e Sextas das
17:30 às 20:30

UNIFAJ: Segundas e Terças das
18:00 às 22:00.
Quintas das 18:00 às 20:00

2. O aluno receberá, na entrevista, um informativo sobre o trabalho do NIAC, o Manual de
Instruções e a disponibilidade dos profissionais responsáveis para melhor atendê-lo.

Em casos de transferências de outras Instituições de Ensino Superior, a Central de Atendimento também entrará em
contato com o Programa Acadêmico NIAC, como em ingresso a partir do processo seletivo, quando em casos de alunos
com deficiência.
4

O Protocolo Individual é composto por documentos elaborados para identificar, orientar, registrar, adequar e
padronizar as ações do NIAC, segundo as especificidades do aluno e do colaborador com deficiência dentro de seus
direitos legais.
5
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3. É repassado um e-mail para o coordenador do curso, orientando a entrada desse aluno
em seu curso, para que o mesmo oriente os professores do período sobre o caso, assim
como para a entrega do Protocolo Individual para ciência.
4. Com o laudo médico em mãos, somado à entrevista, a comissão analisa as necessidades
desse aluno dentro da Instituição, se há necessidade de compra de recursos, tecnologias
assistivas, melhoria no acesso aos espaços ambientais ou encaminhamento do mesmo
para acompanhamento psicopedagógico ou psicológico. O resultado dessa análise é
encaminhado à diretoria responsável.
2.2

Contratação de Colaboradores com Deficiência

A reserva legal de cargos, Lei de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91), estabelece a
obrigatoriedade das empresas com 100 (cem) ou mais empregados preencherem uma parcela
de seus cargos com pessoas com deficiência.
A cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu quadro, na
seguinte proporção, conforme estabelece o art. 93 da Lei nº 8.213/91:
I.
II.
III.
IV.

de 100 a 200 empregados............. 2%
de 201 a 500 ................................. 3%
de 501 a 1.000 .............................. 4%
de 1.001 em diante ....................... 5%

Para critério de contração, é necessário que a pessoa com deficiência seja habilitada 6 ou
reabilitada7 comprovada por Laudo Médico e/ou Certificado de Reabilitação Profissional
emitido pelo INSS.
6

Aquela que concluiu curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou
diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente,
ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS. Considera-se,
também, pessoa com deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja
capacitada para o exercício da função (art. 36, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 3.298/99).
7

Entende-se por reabilitada a pessoa que passou por processo orientado a possibilitar que adquira, a partir da identificação de suas
potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para reingresso no mercado de trabalho e participação
na vida comunitária (Decreto nº 3.298/99, art. 31). A reabilitação torna a pessoa novamente capaz de desempenhar suas funções ou
outras diferentes das que exercia, se essas forem adequadas e compatíveis com a sua limitação.
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Para as entrevistas, os instrumentos utilizados estarão acessíveis para as diferentes
deficiências (presença de intérprete de sinais, quando o candidato for surdo, teste em Braille
para os cegos, entre outros). Ao serem ofertadas as vagas, os candidatos já devem informar
antecipadamente as suas necessidades para participar do processo seletivo8 sem quaisquer
prejuízos e os critérios avaliados serão somente os indispensáveis ao exercício da função.
O colaborador com deficiência cumprirá funções junto9 aos demais funcionários do setor,
não permitindo atitudes segregacionistas capazes de interferir negativamente em sua
integração social e as possibilidades de progresso no emprego. Por isso, à medida do possível,
o Grupo UniEduK busca que sejam alocadas pessoas com deficiência em todos os setores.
Em alguns casos, serão disponibilizados horários flexíveis10 com proporcionalidade de
salário, quando tais procedimentos forem necessários em razão do grau de deficiência,
atendendo, por exemplo, às necessidades especiais, como locomoção, tratamento médico etc.
Permitindo respeito e a convivência com as pessoas com deficiência11, serão oferecidas
formações para sensibilização do quadro funcional no sentido de eliminar preconceitos e
estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais. Haverá,
ainda, o processo de acompanhamento do colaborador com deficiência visando à sua
integração funcional. Tanto o colaborador quanto o gestor poderão sugerir adaptações às
funções, orientado e apoiado pelo responsável NIAC.
Serão fornecidos os mesmos benefícios ao colaborador com deficiência, tais como bolsa
de estudos nos cursos de graduação, seguro de vida, convênio médico e vale-transporte12.

8 Segundo o item 4.2 do Repertório de Recomendações Práticas da OIT: Gestão de questões relativas à deficiência no local de trabalho.
9

De acordo com art. 2º da Recomendação nº 168 da OIT – Organização Internacional do Trabalho

10

De acordo com art. 35, § 2º, do Decreto nº 3.298/99.

11

De acordo com art. III, item 2, alínea “c”, da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
Salvo se for detentor de passe livre que o isente do pagamento de passagens, em transporte coletivo, em todo o trecho de
deslocamento entre a residência e o local de trabalho, de acordo com o art. 1º da Lei nº 6.418/85 .
12
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2.3 Atendimento NIAC
Para que possamos efetivar as adequações curriculares, físicas, funcionais e contratuais,
desde o processo seletivo (vestibular), ingresso (matrícula) à permanência no decorrer da
formação para os alunos com deficiência, levantamento de vagas, entrevista, período de
experiência e efetivação para os colaboradores com deficiência, o atendimento com o
responsável pelo NIAC é de suma importância e seriedade. Todas as informações e dados
obtidos são tratados com discrição, sigilo e profissionalismo, apenas utilizando-os para o bemestar, acessibilidade e inclusão do indivíduo.
Vale salientar que, no primeiro contato, a pessoa já deverá informar tudo quanto
necessário sobre sua deficiência, assim como suas consequências, necessidades e, sempre que
possível, com constatação de laudo médico. Com isso, visamos garantir a integridade física,
psíquica e moral da própria pessoa com deficiência e de todos aqueles que com ela convivem.
O atendimento inicial será agendado pelo NIAC, todavia, todos os demais atendimentos
poderão ser requeridos tanto pelo aluno, professor, colaborador, gestor quanto pelo Programa,
de acordo com a instância que julgarem devida. Para que esses aconteçam, é necessário que
sejam agendados previamente e que haja tempo hábil para ciência de seus participantes. Cabe
exceção em situações de emergência capazes de comprometer o aluno ou colaborador com
deficiência, seus colegas, demais presentes no Campus e as Instituições. Os atendimentos
ocorrerão nas sedes das Instituições em que o aluno estuda ou o colaborador trabalha.
Tudo quanto acordado durante os atendimentos será registrado, assinado e anexado ao
Protocolo Individual da pessoa. Todos os registros servirão como documentos comprovatórios
das ações do NIAC e, também, do compromisso da pessoa com deficiência naquilo que lhe
tange. Há modelos documentais para as diferentes requisições: solicitação de recursos, relatos
de ocorrência e relatório de atendimento, os quais deverão ser respeitados. Conquanto, os
atendimentos são um dos meios que o NIAC se fará presente na vida acadêmica do aluno e
profissional do colaborador, por isso, indubitavelmente, todos os envolvidos devem participar,
manifestar e buscar juntos a melhor alternativa considerando as leis e decretos vigentes.
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Abaixo, o passo a passo para agendamento de atendimento NIAC para alunos
e colaboradores declarados com deficiência:
1. Em caso de situações não emergenciais
1.1.

Contatar

via

e-mail:

niac.roberto@unieduk.com.br

/

niac.luis@unieduk.com.br / niac.bruna@unieduk.com.br
Conter no corpo do e-mail:
a) Nome
b) Curso e semestre / Setor
c) RA / Nº de Registro
d) Telefone
e) Assunto detalhado
Aguardar resposta em, no máximo, três dias úteis.
1.2.

Contatar via telefone: (19) 3837-8500 Ramal: 709
Informar responsáveis NIAC todos os dados necessários e, ainda que contate
por

telefone,

enviar

a

solicitação

ao

e-mail:

niac.roberto@unieduk.com.br / niac.luis@unieduk.com.br.
1.3.

Contatar via telefone: (19) 3885-9900 Ramal: 9995
Informar responsáveis NIAC todos os dados necessários e, ainda que contate
por telefone, enviar a solicitação ao e-mail: niac.bruna@unieduk.com.br

2. Em caso de situações emergenciais
2.1.

Contatar via telefone: (19) 3837-8500 Ramal: 709 / 3885-9900 Ramal: 9995

Informar responsáveis NIAC todos os dados necessários e agendar atendimento.
2.2.

Contatar coordenador do curso ou gestor do setor.
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3. Em quaisquer situações
3.1.

Estando de acordo com os horários dos responsáveis NIAC na Instituição,
poder-se-á contatá-los pessoalmente, seguindo as informações da tabela:

2.4 Composição de Protocolo Individual
Sabe-se que as Instituições de Ensino devem adequar suas práticas às novas demandas
da inclusão e acessibilidade. É de comum ciência que as adaptações devem ser instrumentos
metodológicos e até estratégias de ensino para atender os objetivos curriculares estabelecidos
para alunos e adequações para oferecer suporte correto para colaboradores. Sob essa
perspectiva, temos o Protocolo Individual, que são documentos elaborados para identificar,
orientar, registrar, adequar e padronizar as ações do NIAC, segundo as especificidades do
aluno ou colaborador com deficiência dentro de seus direitos legais. Cada Protocolo Individual
é composto pelos seguintes documentos:
A) Documentos de Responsabilidade do Programa Acadêmico NIAC:
I.

Carta de apresentação: prólogo para docentes, coordenadores e gestores para
explicitar a função do Protocolo;

II.

Termo de Participação: documento que legaliza a integração ou não do aluno ou
colaborador no Programa Acadêmico NIAC;

III.

Formulário para Acompanhamento de Aluno ou Colaborador com
Deficiência: registro utilizado em primeiro atendimento para coleta de dados e
informações prévias.

IV.

Relatório de Atendimento: registro utilizado nos demais atendimentos
requeridos pelo discente, colaborador ou pelo responsável NIAC.

V.

Termo de Ciência de Professores, Coordenadores e Gestores: documento
que informa e orienta coordenadores, professores e gestores a respeito de seu aluno
ou colaborador com deficiência para melhor efetivação de suas práticas pedagógicas
e funções.
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VI.

Formulário de Relato de Ocorrência: documento para reportar casos
específicos que ocorrem dentro da Instituição, sendo esses possíveis agravantes à
integridade física, psíquica e moral da pessoa com deficiência e de todos aqueles que
com ela convivem.

VII.

Formulário de Solicitação de Recurso Especializado: documento elaborado
para assegurar as adaptações físicas necessárias para acessibilidade e inclusão do
aluno ou colaborador com deficiência na Instituição para garantia de seu processo de
aprendizagem ou cumprimento de suas funções.

VIII.

Declaração: certificado de participação, atendimento e/ou demais reuniões NIAC.

IX.

Referências Bibliográficas: relação de leis, decretos, artigos, pesquisas e afins
relacionados à deficiência apresentada pelo discente ou colaborador.

X.

Contatos: meios para contato com responsáveis pelo NIAC.

B) Documentos13 de Responsabilidade do Aluno ou Colaborador com Deficiência atendido
pelo NIAC:
I.

Cópia simples de:
a) RG;
b) CPF;
c) Laudo médico (quando disponível)

Coordenadores, professores e gestores são partes integrantes do Protocolo Individual não
apenas como receptivos das informações, mas também como responsáveis para a atualização
e adequação dos documentos. Eles estão próximos ao aluno e ao colaborador com deficiência,
assim deverá estar atento a toda e quaisquer evolução ou prejuízo que ele apresentar em suas
atividades e funções. Portanto, coordenadores, professores e gestores poderão agendar
atendimento NIAC, sempre que julgar necessário.
Os documentos já serão solicitados no ato da matrícula ou contrato. Caso o aluno ou colaborador inicie no NIAC
posteriormente a esse momento, os documentos deverão ser providenciados no prazo máximo de 15 (quinze dias).
13
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2.5

Assistências e Orientações

Todas as ações NIAC são executadas segundo as leis e normas brasileiras vigentes
prezando, sempre que possível, às melhores condições de aprendizagem do discente e o
cumprimento das funções do colaborador. Para que isso se efetive satisfatoriamente, o Grupo
UniEduK disponibilizará, além de recursos físicos, orientações e normatizações, formações
para seu corpo docente e funcionários as quais possam, de alguma maneira, facilitar e
aprimorar as ações de cada um. Será disponibilizado um calendário e material publicitário de
divulgação sobre datas, horários e temas das formações por meio do site das Instituições:
grupounieduk.com.br e via e-mail pessoal.

2.5.1 Assistências para Alunos
Todas as disciplinas da graduação deverão ser cursadas pelo aluno com deficiência
normalmente e, quando aceito pelo aluno, com o acompanhamento do Programa NIAC para o
cumprimento devido das leis de acessibilidade e inclusão. Em casos de necessidade de um
profissional de apoio pedagógico14, o Grupo UniEduK será responsável pela seleção,
disponibilização e contratação do mesmo, segundo ao direito do aluno e às políticas internas
da Instituição.
O aluno com deficiência terá seu rendimento acadêmico avaliado por meio de
acompanhamento contínuo e dos resultados por ele obtidos nas atividades acadêmicas ao
longo dos períodos letivos, assim como qualquer outro aluno da Instituição, sempre com as
devidas adaptações para que possa passar por todo o processo avaliativo sem prejuízos em sua
aprendizagem. Os critérios para verificação do estágio supervisionado, prática de ensino,
trabalho de curso, monografia e demais atividades com características especiais seguem as
mesmas determinações anteriores.

O profissional contratado como Apoio Pedagógico não poderá frequentar, enquanto aluno, qualquer um dos cursos
da Instituição, salvo em períodos contra turnos.
14
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A apuração do rendimento acadêmico será realizada por disciplina, abrangendo os
aspectos de frequência e aproveitamento. Atendida a exigência do mínimo de 75% (setenta e
cinco por cento) de frequência, será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver
média final igual ou superior a 6,0 (seis), ainda que o discente tenha deficiência. Independente
da média final, o aluno que não tiver pelo menos 75% de presença nas atividades previstas, por
disciplina, estará reprovado15.
Os demais Programas Acadêmicos das Instituições também estão aptos a atender os
alunos com deficiência e cumprirão suas funções em parceria com o NIAC, objetivando o
acesso a todos os serviços e recursos do Grupo UniEduK.

2.5.2. Assistência para Colaboradores com Deficiência
Os colaboradores com deficiência deverão seguir o regulamento interno das Instituições
do Grupo UniEduK e as leis vigentes como os demais colaboradores, salvo no que diz respeito
às limitações devido à sua deficiência temporária e/ou permanente.
O NIAC oferecerá a assessoria necessária ao colaborador com deficiência primando pela
sua adequada atuação nas Instituições, sejam elas físicas, sociais e morais, não apenas para o
total cumprimento da lei, como também para o bem-estar de todo seu corpo de colaboradores.
As assistências serão realizadas segundo as orientações já mencionadas. Os
departamentos de Recursos Humanos e o Programa Acadêmico NIAC atuarão em parceria
para atender às demandas e normativas.

15

Salvo em situações com a devida apresentação de atestado médico que justifique as faltas.
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3 ENCERRAMENTO
3.1

Manutenção e Arquivamento do Protocolo Individual
O processo de atendimento NIAC acontecerá durante todos os semestres de formação do
aluno com deficiência, ainda que este fique com matérias pendentes, ingresse através
transferência de outra IES ou reative a matrícula após trancamento. Da mesma forma, o
colaborador será acompanhado durante todo o período que estiver nas Instituições em
cumprimento de suas funções.
O Protocolo Individual será revisto semestralmente (caso haja necessidade poderá
ocorrer com maior frequência). No ato da rematrícula ou reavaliação, poderá ser solicitado ao
aluno ou ao colaborador com deficiência um laudo ou parecer médico atualizado. Caso seja
identificada evolução no processo que interfira nas atividades acadêmicas, funções e/ou novas
adaptações necessárias, todas as ações serão revistas para evitar acidentes e garantir a
integridade da pessoa.
Assim que o aluno graduar ou não apresentar mais a necessidade de acompanhamento
para inclusão e acessibilidade16, o Protocolo Individual gerado será arquivado pelo Grupo
UniEduK pelo período de 05 (cinco) anos, salvo em casos específicos que exijam outras
regulamentações. Caso o discente opte por fazer mais cursos dentro das Instituições seja
graduação, pós-graduação ou tecnólogo, o Protocolo continuará ativo e será apenas atualizado
até a finalização do novo curso.
Os arquivos poderão ser consultados apenas pelos responsáveis NIAC, os demais
departamentos

deverão

solicitar

via

e-mail:

niac.luis@unieduk.com.br,

niac.roberto@unieduk.com.br ou niac.bruna@unieduk.com.br.

O aluno com deficiência deverá apresentar uma carta escrita a próprio punho solicitando seu desligamento do
Programa Acadêmico NIAC assim como a suspensão da adaptação, equipamento ou profissional de apoio pedagógico
anexando um laudo ou parecer médico e entregá-la ao coordenador de seu curso ou para o responsável NIAC.
16
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3.2 Evasão
Em casos de evasão por trancamento, cancelamento, desistência ou transferência,
coordenadores e gestores encaminharão o formulário ao NIAC, solicitando a suspensão
da assistência ao aluno e colaborador com deficiência.

4 RESPONSÁVEIS E CONTATOS
Profa. Ana Maria Mielli
Assessora de Programas Acadêmicos
E-mail: nuca.ana@unieduk.com.br
Profa. Vanessa Cristina Cabrelon Jusevicius
Coordenadora do curso de Psicologia
E-mail: vanessa.cristina@prof.unieduk.com.br
Prof. Luis Fernando Ridi
Assessor de Projetos
E-mail: niac.luis@unieduk.com.br
Prof. Roberto Claudio Barbosa Junior
Assessor de Projetos
E-mail: niac.roberto@unieduk.com.br
Bruna Von Zuben
Assessora de Projetos
E-mail: niac.bruna@unieduk.com.br

Telefone: 55 (19) 3837-8500 - Ramal: 709 – UniFAJ
55 (19) 3885-9900 - Ramal: 9995 – UniMAX

