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1. RESUMO: 

             O projeto de pesquisa em questão objetiva “analisar as 

condições de acesso das pessoas com deficiência ao meio Universitário no 

estado do Rio Grande do Sul”. Deverá ser construído coletivamente um 

diagnóstico situacional das atuais condições de inclusão de pessoas com 

deficiência nas 19 Universidades do estado do RS, que estão denominadas no 

portal do MEC. Para efetivar esse diagnóstico construiremos instrumentos de 

pesquisa que indagará pelas condições de acesso em três perspectivas: a 

opinião de alunos com deficiência, de gestores e professores sobre 

acessibilidade universal da universidade e seu entorno. Cada Universidade 

será chamada a responder sobre as questões referentes à realidade de 

inclusão/exclusão das pessoas com deficiência em seu meio universitário. 

Acreditamos que, através do instrumental de pesquisa, possamos propiciar o 

debate e a reflexão em torno da questão da acessibilidade e da interdição 

colocada no social. Identificando a forma como está sendo trabalhada a 



questão da acessibilidade nas universidades ou a ausência desse investimento 

social será possível colaborar com a construção de políticas públicas e 

educacionais que preservem o espaço democrático e de cidadania a todos os 

seus sujeitos. 

Palavras-chave: Acessibilidade Universal, Pessoa com Deficiência, 
Bens Sociais e Meio Universitário e seu entorno. 

3. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

As condições de acesso das pessoas com deficiência às Universidades 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo Geral 

  Analisar as condições de acesso das pessoas com deficiência às 

Universidades do estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a 

construção e otimização de políticas públicas nessa área e a 

acessibilidade universal. 

4.2 Objetivos Específicos 

  Realizar investigação sobre as condições de acessibilidade nas 19 

universidades, apontadas no portal do MEC, do estado do RS  

  Conhecer a realidade de acesso da população com deficiência aos bens 

sociais do meio Universitário e seu entorno 

  Levantar dados sobre a tipologia da deficiência associada às 

possibilidades de acesso ou ausência de recursos na área do ensino 

superior 

  Conhecer em que setores da universidade há maior dificuldade para o 

desenvolvimento da inclusão das pessoas com deficiência 

  Investigar mecanismos legais, programas sociais e rede de apoio 

utilizada pelas pessoas com deficiência para acessar o ensino superior e 

o meio universitário 
  Conhecer as condições de acesso urbano e equipamentos (mobiliário 

urbano) das Universidades e seu entorno 



  Conhecer as condições de acessibilidade universal das Universidades e 

seu entorno 
  Subsidiar a construção de políticas públicas na área do ensino superior 

no estado do RS e do acesso ao meio universitário por pessoas com 

deficiência 
 

5 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Como as Universidades do estado do Rio Grande do Sul têm 

desenvolvido a acessibilidade universal no espaço arquitetônico e atitudinal do 

meio acadêmico? Como está o seu entorno no que diz respeito à 

acessibilidade universal?  

 

6 QUESTÕES NORTEADORAS 

  Qual a realidade das Universidades do estado do RS no que diz 

respeito às condições de acessibilidade universal? 

  Qual a realidade de acesso da população com deficiência aos bens 

sociais nos diferentes espaços da universidade? 

  Que relação há entre a tipologia da deficiência e as possibilidades de 

acesso ou ausência de recursos no meio acadêmico? 

  Em quais áreas da universidade há maior dificuldade e facilidade para 

o desenvolvimento da inclusão das pessoas com deficiência? 

  Quais os mecanismos legais, programas sociais e rede de apoio que 

são utilizados pelas pessoas com deficiência? 
  Como estão as condições de acesso urbano e equipamentos 

(mobiliário urbano) na Universidade e seu entorno? 
  Como estão as condições de acessibilidade universal das 

Universidades e seu entorno? 
 
 
7      SUJEITOS DO ESTUDO 
     Alunos (as) com deficiência, Gestores e Professores, das 

universidades públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul. 



      

         

  8 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Em um primeiro momento buscaremos construir coletivamente um 

diagnóstico situacional das atuais condições de inclusão de pessoas com 

deficiência nas 19 universidades do estado do RS, apontadas no portal MEC. 

Para efetivar esse diagnóstico construiremos instrumentos de pesquisa a 

serem viabilizados em sua aplicabilidade com a parceria da FADERS e 

contratação de bolsistas de pesquisa.  

    A coleta dos dados de pesquisa se realizará através de entrevista 

estruturada com questões abertas com a colaboração de pesquisadores da 

FADERS, alunos bolsistas de graduação e pós-graduação da FSSPUCRS. 

Cada universidade será chamada a responder sobre as questões referentes à 

realidade de inclusão/exclusão de pessoas com deficiência de sua região. 

     Os pesquisadores da FSSPUCRS, bolsistas e alunos e pós-

graduação envolvidos na pesquisa se reunirão sistematicamente com o 

programa de pesquisa da FADERS, que serão parceiros da pesquisa, 

objetivando subsidiar o processo da investigação, capacitando os responsáveis 

pelo preenchimento do instrumento sobre o levantamento de dados das 

condições de acessibilidade e inclusão do sujeito de pesquisa. A forma 

proposta visa preservar a fidedignidade dos dados e o mínimo erro. 

     Nessa aproximação com a realidade das Universidades dos 

municípios do estado do RS, os pesquisadores estarão coletando dados sobre 

as condições de acesso no meio universitário e seu entorno no que tange ao 

mobiliário urbano e acessibilidade universal. Buscando conhecer de que forma 

a realidade local está possibilitando e criando situações de inclusão no meio 

Universitário.  Quais as interdições sociais (barreiras) que se colocam no 

espaço social e urbano, que estratégias estão sendo utilizadas para o 

enfrentamento da exclusão e a construção da cidadania das pessoas com 

deficiência.  



     Para a análise dos dados deverão ser contratados especialistas em 

programas de pesquisa que façam a compilação dos dados a partir das 

informações coletadas em cada universidade. A partir dos resultados 

quantitativos será construído o relatório final com análise qualitativa com base 

em bibliografia atual, sobre a temática da diversidade e da acessibilidade, e na 

documentação e legislação atual sobre a temática da pesquisa e, 

especialmente a luz da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência” (BRASIL, 2008). 

    Após a construção do diagnóstico social e situacional, tendo a mesma 

como matéria-prima, será necessário criar os fóruns de debate e 

encaminhamento com os gestores das Universidades para o encaminhamento 

das demandas encontradas na pesquisa. Nessa etapa deverá ocorrer uma 

ampla discussão e problematização sobre o espaço de inclusão, tendo em vista 

os dados coletados e analisados no processo da pesquisa. Dessa discussão 

deverá resultar a proposição de ações pontuais em cada universidade que 

sinalizem na direção do que é preconizado pelas políticas públicas na área da 

deficiência e na legislação vigente. A FADERS construiu um espaço de Fórum 

das Universidades, que reúne gestores das universidades, por região, a cada 

mês, esse fórum poderá ser, também, espaço de coleta de dados.  

Instrumento de Pesquisa Acesso às Universidades 
 

Em três perspectivas: do (a) aluno (a) com deficiência, do (a) gestor (a) / dos 

(as) professores (as) 

 

Instrumento 1 Entrevista / alunos/as com deficiência 
 

1) Qual a sua realidade de acesso aos bens sociais da universidade? 

2) Qual a sua percepção da realidade universitária, quando existem barreiras 

arquitetônicas ou do preconceito?  

3) No entorno da universidade quais são as barreiras mais frequêntes? Quais as 

possibilidades de acessibilidade universal? 



4) O entorno da universidade apresenta condições de acessibilidade arquitetônica 

e inclusão das pessoas com deficiência ao meio acadêmico? 

5) O meio universitário favorece um ambiente de acolhimento ou estranhamento 

das diferenças individuais? 

6) Há políticas, programas, projetos, núcleos de acessibilidade voltados para área 

da acessibilidade universal ou para melhorar possibilidades de acesso das 

pessoas com deficiência à universidade? Quais? Por favor especifique? 

7) Quais áreas da deficiência são contempladas pelas políticas, programas ou 

projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

8) Quais áreas da deficiência não são contempladas pelas políticas, programas 

ou projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

9)  Em quais setores da universidade há maior dificuldade ou ausência da 

possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência no meio acadêmico? 

10)  Foi necessário requerer mecanismos legais do governo, da rede de apoio para 

garantir a vaga, o acesso e a permanência ao ensino superior? Quais? 

11)  Qual sua visão sobre acessibilidade universal na universidade? Como deveria 

ser a realidade concreta de uma universidade com acessibilidade universal? 

12)  O que temos hoje concretamente na realidade das  universidades quanto ao 

acesso das pessoas com deficiência aos bens da universidade? 

 
 
Instrumento 2 Entrevista / Gestores 
 

1) Qual a realidade de acesso do público com deficiência aos bens sociais 

da universidade? 

2) O entorno da universidade apresenta condições de acessibilidade 

arquitetônica e inclusão das pessoas com deficiência ao meio 

acadêmico? 

3) No entorno da universidade quais são as barreiras mais frequêntes? 

Quais as possibilidades de acessibilidade universal? 

4) O meio universitário favorece um ambiente de acolhimento ou 

estranhamento das diferenças individuais? 

5) Há políticas, programas, projetos, núcleos de pesquisa voltados para 

área da acessibilidade universal ou para melhorar possibilidades de 



acesso das pessoas com deficiência à universidade? Quais? Por favor, 

especifique: 

6) As medidas no sentido da acessibilidade universal são efetivadas pela 

consciência da importância da medida ou por força da lei?  

7) Quais áreas da deficiência são contempladas pelas políticas, programas 

ou projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

8) Quais áreas da deficiência não são contempladas pelas políticas, 

programas ou projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

9)  Em quais setores da universidade há maior dificuldade ou ausência da 

possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência no meio 

acadêmico? 

10) Quais são os mecanismos legais, os programas de governo e a rede de 

apoio que a universidade utiliza para garantir acessibilidade universal 

aos alunos com deficiência? 

11)  Qual sua visão sobre acessibilidade universal na universidade? Como 

deveria ser a realidade concreta de uma universidade com 

acessibilidade universal? 

12) O que temos hoje concretamente na realidade das universidades 

quanto ao acesso das pessoas com deficiência aos bens da 

universidade? 

Observação: solicitar aos gestores ou setor responsável a entrega de um 

mapeamento com o número de pessoas com deficiência que acessaram a 

universidade no período de 2000 a 2012. Atualmente quantas pessoas com 

deficiência freqüentam a Universidade e a tipologia? 

 
Instrumento 3 Entrevista / Professores e Professoras 
 

1) Qual a realidade de acesso do público com deficiência aos bens sociais 

da universidade?  

2) Os professores estão preparados para atender as demandas de alunos 

com deficiência em sala de aula? 

3) O entorno da universidade apresenta condições de acessibilidade 

arquitetônica e inclusão das pessoas com deficiência ao meio 

acadêmico? 



4) No entorno da universidade quais são as barreiras mais frequêntes? 

Quais as possibilidades de acessibilidade universal? 

5) O meio universitário favorece um ambiente de acolhimento ou 

estranhamento das diferenças individuais? 

6) Há políticas, programas, projetos, núcleos de acessibilidade voltados 

para área da acessibilidade universal ou para melhorar possibilidades de 

acesso das pessoas com deficiência à universidade? Quais? Por favor, 

especifique: 

7) Quais áreas da deficiência são contempladas pelas políticas, programas 

ou projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

8) Quais áreas da deficiência não são contempladas pelas políticas, 

programas ou projetos da universidade para melhoria de seu acesso? 

9)  Em quais setores da universidade há maior dificuldade ou ausência da 

possibilidade de inclusão das pessoas com deficiência no meio 

acadêmico? 

10) Quais são os mecanismos legais, os programas de governo e a rede de 

apoio que a universidade utiliza para garantir acessibilidade universal 

aos alunos com deficiência? 

11)  Qual sua visão sobre acessibilidade universal na universidade? Como 

deveria ser a realidade concreta de uma universidade com 

acessibilidade universal? 

12) O que temos hoje concretamente na realidade das universidades 

quanto ao acesso das pessoas com deficiência aos bens da 

universidade? 
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