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Objetivo 09 – Estabelecer uma política de acessibilidade educacional

Promover condições igualitárias de acesso ao conhecimento por parte de estudantes com deficiência e/ou com 

necessidades educacionais especiais;

Segundo o IBGE (2007) a população brasileira é composta por 24% de pessoas com alguma deficiência, sendo 

que de 2003 a 2011 houve um aumento de 358% no número de inscritos em cursos de ensino superior. Desta 

forma, torna-se importante a contribuição das Universidades e dos professores para deixar o ambiente acadêmico 

mais adequado ao aprendizado de portados de deficiência física.

O prédio do CBS 1 não inclui rampas de acesso a cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida, essas são 

necessárias para momentos em que o elevador não esteja funcionando ou esteja em manutenção, o que acontece 

algumas vezes no Campus de Curitibanos devido as quedas de energia. O fato pode proporcionar situações 

delicadas e constrangedoras para o portador de mobilidade reduzida. Por isso, indica-se a adequação das 

próximas estruturas predias com rampas de acesso. Além disso, é necessário a adequação de vagas para 

deficientes com acesso coberto para o prédio CBS 1 e o futuro CBS 2. Incluir sinalizações como sinalizadores 

táteis de corrimão e por fim, eleger um representante do Campus de Curitibanos na Equipe multiprofissional da 

UFSC que é responsável por verificar as condições de trabalho e condições de estudo para os alunos portadores 

de necessidades especiais.
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