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1 APRESENTAÇÃO 

 O pressuposto basilar no qual se sustenta o PLANO DE GARANTIA E PROMOÇÃO 

DA ACESSIBILIDADE do Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi está no 

reconhecimento e respeito de que educação é direito de todos, assim como a igualdade 

de oportunidades para o acesso e permanência nos processos sistemáticos e 

organizados de ensino formal.  

Na realidade, a questão da acessibilidade dessa forma estendida, somente se 

dará com a definição de uma política institucional de inclusão que deve ser prioridade 

no cumprimento da responsabilidade social da IES. 

Dessa forma, ciente da complexidade e da amplitude da questão da 

acessibilidade hoje, este Plano é constituído de vários subprogramas, projetos, ações 

coletivas, vivências e/ou atividades de natureza teórica e prática, dentre outras, nas 

dimensões inerentes ao sujeito histórico, humano, técnico, político e ético, que buscam 

atender ao princípio referenciado e ao disposto no Decreto n° 5.296 de 2/12/2004 e nos 

referenciais vigentes de acessibilidade na educação superior. 

 Além do atendimento às normas vigentes, esta Instituição de Ensino Superior já 

nasceu com sensibilidade e vocação para garantir à sua comunidade condições iguais de 

acesso ao saber produzido e institucionalizado, sendo que do espectro da acessibilidade 

definido hoje como referencial, muito já se fez no Centro Universitário Padre João 

Bagozzi – UniBagozzi, por princípio e responsabilidade social. 

 

 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

• Definir a política de acessibilidade no âmbito do Centro Universitário Padre João 

Bagozzi – UniBagozzi, com garantia de recursos físicos, tecnológicos e de pessoal 

para implantar a política definida. 

• Criar, acompanhar e avaliar o Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva 

Bagozzi (NAEIB), garantindo-lhe condições de trabalho e suporte legal, tanto 

regimental quanto no âmbito dos: PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional); 

PPI (Projeto Político-Pedagógico Institucional); e PPC (Projetos Pedagógicos de 

Curso).  

• Desenvolver, acompanhar, avaliar e propor medidas de melhoria na elaboração 

e execução de propostas institucionais que tratem de filosofia definida por 

Sassaki (2002), descrita nos Referenciais de Acessibilidade da Educação Superior 

do MEC/SINAES (2015), os quais esta IES toma como referência.  

 

 

3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

O PLANO DE GARANTIA E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE será coordenado 

pelo gestor do Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva Bagozzi (NAEIB), sendo 

seus membros responsáveis pelo fomento e assessoria na elaboração dos 

subprogramas, projetos, ações coletivas, vivências e/ou atividades de natureza teórica 

e prática, além do acompanhamento e avaliação dos mesmos, segundo sua área de 

formação e experiências profissionais. 

O instrumental de planejamento e controle das ações deverá ser elaborado em 

consonância com os dispositivos e instrumentais de ferramentas gerenciais utilizados 

pelo Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi. 

Os documentos elaborados para viabilizar o espectro de acessibilidade tomado 

como parâmetro pela IES deverão conter, necessariamente, pelo menos os seguintes 

elementos: 



 

1) Título; 

2) Responsáveis; 

3) Público Alvo; 

4) Justificativa; 

5) Objetivos; 

6) Metodologia; 

7) Sistemática de avaliação e controle; 

8) Recursos: 

• Físicos; 

• Humanos; 

• Materiais; 

• Tecnológicos; 

• Financeiros; 

9) Cronograma de Execução; 

10) Bibliografia de apoio; 

11) ANEXOS (se for o caso). 

 

Este programa adota os referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e na 

Avaliação in loco do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (INEP, 

2016). 

Os resultados parciais ou totais, bem como os produtos que surgirem com a 

operacionalização dos subprogramas, projetos, ações, vivências e atividades, deverão 

ser objeto de divulgação, discussão e análises em encontros e reuniões organizados pelo 

NAEIB. 

O NAEIB cuidará para que o referencial teórico adotado seja conhecido por todo 

o corpo docente e técnico-administrativo da IES, visando a compreensão do espectro de 

acessibilidade e suas definições. 

As reuniões periódicas dos órgãos colegiados, o período de planejamento do 

Ensino, as reuniões de abertura dos semestres letivos e dos diferentes órgãos e setores 

que compõem o Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi, deverão ser 



 

fóruns de divulgação para conhecimento do PLANO DE GARANTIA E PROMOÇÃO DA 

ACESSIBILIDADE da IES e criação de um clima coletivo que gere responsabilidade no que 

se refere à acessibilidade. 

 

4 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE 

 

Os subprogramas, projetos, ações, vivências e atividades desenvolvidas, serão 

acompanhados com avaliação formativa durante sua execução, sendo possível, dessa 

forma, corrigir eventuais falhas ainda em processo. 

A avaliação de produto acontecerá com a análise do alcance dos objetivos 

propostos, comprovado em evidências técnicas, científicas, materiais e/ou éticas, 

definidas pelo NAEIB e, ainda, a compatibilidade do modelo teórico quanto às 

estratégias e práticas viabilizadas na execução do projeto. 

Ainda como parâmetro de avaliação, será considerado o roteiro indicado pelo 

NAEIB. 

 

5 PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE                                               
E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

a) Acessibilidade Atitudinal 

Para desenvolver ações de conscientização e atividades favoráveis à percepção 

do outro sem preconceito, estigmas e estereótipos, a IES desenvolverá subprogramas, 

projetos, ações, vivências e atividades permanentes e transversais que permeiem 

relações grupais, intergrupais e pessoais abrangendo professores, pessoal técnico-

administrativo e/ou alunos. 

Por princípio, a IES prioriza, dentre outros, o desenvolvimento de: 

• Projetos vinculados ao Plano (que é um programa institucional de valorização do 

pessoal técnico-administrativo do Centro Universitário Padre João Bagozzi – 

UniBagozzi); 



 

• programas permanentes e transversais a qualquer evento didático e técnico, 

incluindo até os trabalhos e as atitudes em sala de aula; 

• ações das Coordenações de Curso; 

• encontros semestrais com professores para divulgar, trabalhar e internalizar esta 

dimensão na sua práxis educativa; 

• encontros semestrais com segmentos da comunidade acadêmica do Centro 

Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi (como: reunião de abertura do 

semestre; acolhimento dos alunos ingressantes; e outros) abordando o tema 

acessibilidade (principalmente a atitudinal), que deverá ser explicitamente 

trabalhado como princípio a ser respeitado e internalizado por todos. 

 

b) Acessibilidade Arquitetônica 

O projeto de responsabilidade institucional relativo à acessibilidade 

arquitetônica vem sendo implantado desde o credenciamento da IES, observando o 

estreito rigor da legislação pertinente, sendo a de princípios inclusivos, conforme pode-

se observar inloco. 

A Reitoria, com o corpo técnico específico da área, desenvolve novas ações 

quando há ampliação dos espaços físicos. 

A IES realizará avaliação permanente com o propósito de garantir a qualidade da 

acessibilidade arquitetônica. 

 

c) Acessibilidade Metodológica 

Este nível de acessibilidade liga-se estreitamente aos processos de ensinar e 

aprender, atividades fins da IES. 

Os princípios que dão sustentação a esta acessibilidade estão claramente 

definidos no PDI, nos PPC e na política de ensino. 

Considerando estes princípios, a IES prioriza, dentre outros: 

• incentivo aos professores para integrarem a teoria à prática, por meio dos 

processos de planejamento de ensino, quando explicitam seus objetivos, 



 

conteúdos, metodologias e avaliação, a partir do mais simples para o mais 

complexo, como estratégia de educação inclusiva; 

• manutenção e, quando possível, ampliação das atividades de apoio ao ensino 

já existentes na IES, como: 

- Plantão de dúvidas; 

- Atendimento com agendamento para esclarecimentos de dúvidas; 

- Programa de Monitoria; 

- Utilização de recursos didáticos variados que atendem às diferentes 

formas de aprender; 

- Roteiros de atividades práticas claras e concisas, indicando o passo a passo 

da atividade; 

- Trabalhos individuais postados no aluno on-line para reforço da 

aprendizagem; 

- Oferta de cursos e atividades on-line para enriquecimento e recuperação 

de estudos; 

- Trabalhos postados denominados de Atividades Discentes, com o 

propósito de fixação e ampliação da aprendizagem; 

- Avaliações formativas utilizadas como apoio para decisões acerca de 

propiciar revisões e/ou novas abordagens e novos encaminhamentos de 

conteúdos não aprendidos; 

- Suporte permanente do NAPEB – Núcleo de Apoio Pedagógico Bagozzi para 

orientação aos professores e coordenadores; 

- Disponibilidade de ferramentas eletrônicas que propiciam a aplicação de 

diferentes metodologias, atendendo ao princípio da variabilidade, tão 

importante na fixação e na consideração dos diferentes estilos de 

aprender; 

- Abordagens teórico-práticas, vivências comunitárias e pré-profissionais, 

trabalhos em grupo, jornadas, encontros e exposições comumente 

realizados no processo de ensinar, contribuindo para educação inclusiva. 

 



 

Este espectro é supervisionado pela Pró-Reitoria Acadêmica, apoiada pelo 

NAPEB – Núcleo de Apoio Pedagógico Bagozzi e pelo NAEIB, ressaltando que a 

acessibilidade metodológica no IES é consolidada e garantida por um rigoroso processo 

de acompanhamento do ensino ministrado. Seu controle acontece em cada ciclo 

semestral de planejamento do ensino. 

 

d) Acessibilidade nas Comunicações 

Esta acessibilidade deverá ser viabilizada pela eliminação de barreiras nas 

comunicações: (i) interpessoal; (ii) escrita; e (iii) virtual. 

Para a acessibilidade na comunicação interpessoal, o Centro Universitário Padre 

João Bagozzi – UniBagozzi prioriza, dentre outros: 

• manutenção, em seu corpo docente, de professor de LIBRAS com proficiência na 

área; 

• oferta da disciplina LIBRAS em todos os cursos de graduação, em caráter optativo 

ou obrigatório para cada curso em conformidade com a legislação em vigor para 

o mesmo; 

• tradução simultânea de português para LIBRAS, sempre que possível, em 

palestras e cerimônias institucionais e, quando solicitado pelo aluno, na sala de 

aula;   

• oferta de curso de extensão de LIBRAS; 

• disponibilização, na biblioteca, de Dicionário Ilustrado de LIBRAS. 

 

Para a acessibilidade na comunicação escrita, a FACULDDE BAGOZZI prioriza: 

• disponibilização em braile, na biblioteca, de: dicionários da língua portuguesa; 

Constituição Federal Brasileira; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto 

do Desarmamento; Estatuto da Desigualdade Racial; Lei Acessibilidade Pessoa 

com Deficiência; Novo Acordo da Ortografia; Lei de Doações de Órgãos;  

• sinalização/identificação, em braile, nas portas dos diferentes setores e espaços 

da IES. 

 



 

Para a acessibilidade virtual, o Centro Universitário Padre João Bagozzi – 

UniBagozzi prioriza, dentre outros: 

• disponibilização de teclados de computadores em braile nos laboratórios de 

informática e na biblioteca; 

• disponibilização, nos laboratórios de informática e biblioteca, de computadores 

específicos com softwares para portadores de necessidades especiais; 

• disponibilização, no laboratório de informática de computador com tela de 32’; 

• disponibilização, em computadores nos laboratórios de informática e biblioteca, 

de software que traduz texto escrito em português para o português falado. 

 

e) Acessibilidade Digital 

Este nível de acessibilidade liga-se estreitamente à utilização de diferentes 

recursos e ajudas técnicas para que o estudante deficiente tenha acesso à informação e 

ao conhecimento. 

Considerando estes princípios, a IES prioriza, dentre outros: 

• Disponibilização de materiais de estudo em outros formatos que não o escrito, 

como: objetos tridimensionais, modelos e peças; 

• Software de tradução de texto escrito em português para áudio (língua falada) 

em português; 

• Software de tradução de texto escrito em português para LIBRAS; 

• Utilização de recursos didáticos variados que atendem às diferentes formas de 

aprender; 

• Roteiros de atividades práticas claras e concisas, indicando o passo a passo da 

atividade; 

• Antecedendo a aulas e outras atividades acadêmica, disponibilização ao aluno 

com deficiência, em formato adaptado, os materiais que serão estudados;  

• Trabalhos individuais postados no aluno on-line para reforço da aprendizagem; 

• Oferta de cursos e atividades on-line para enriquecimento e recuperação de 

estudos;  



 

• Disponibilidade de ferramentas eletrônicas que propiciam a aplicação de 

diferentes metodologias, atendendo ao princípio da variabilidade, tão 

importante na fixação e na consideração dos diferentes estilos de aprender; 

• Oferta de curso de libras na modalidade EAD; 

• disponibilização, nos laboratórios de informática e biblioteca, de computadores 

adaptados para portadores de necessidades especiais, com teclado em BRAILE, 

tela de 32’ e softwares específicos; 

 

 

f) Acessibilidades Programática, Instrumental e dos Transportes 

Estas acessibilidades ligam-se estreitamente à sensibilização e divulgação das 

políticas e legislação relacionadas à acessibilidade e aos direitos humanos. 

Para viabilizá-las, no âmbito institucional, a IES prioriza, dentre outros: 

• Disponibilização, à comunidade acadêmica diretamente atingida, dos 

dispositivos legais (e suas alterações) emanados da esfera federal, especialmente 

do MEC; 

• Sensibilização e apresentação de informações relacionadas à acessibilidade e aos 

direitos humanos: aos alunos ingressantes, no período do acolhimento e em 

outros momentos; aos demais setores, através de seus gestores, por meio de 

reuniões informativas; à comunidade acadêmica em geral, através de estratégias 

on-line, por meio das ferramentas existentes e disponibilizadas para todos os 

segmentos do Centro Universitário Padre João Bagozzi – UniBagozzi; 

• Realização, pelo NAEIB, de acompanhamento permanente e desenvolvimento de 

estratégias de divulgação e aplicação das leis, decretos, portarias, normas, 

regulamento, dentre outros, relacionados ao tema acessibilidade. 

• Divulgação das normas institucionais relacionadas à acessibilidade e aos direitos 

humanos em eventos como: atividades de acolhimento dos ingressantes; 

período de planejamento; capacitação de docentes e pessoal técnico-

administrativo; reuniões periódicas de estudo; e reuniões ordinárias de trabalho.  

 



 

6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente programa é de responsabilidade direta do NAEIB, que promove a 

supervisão direta como estratégia de controle por um responsável do Núcleo para cada 

área da acessibilidade, através do trabalho coletivo com os demais setores e órgãos 

envolvidos.  

A reunião ordinária com agendamento prévio será a estratégia básica para o 

planejamento, controle e avaliação. A compatibilidade entre o previsto e o realizado, 

bem como com o atendimento das especificações legais, constitui-se a estratégia de 

avaliação de produto. 

Os resultados encontrados deverão subsidiar as ações do NAEIB, com 

autorização da Reitoria e em consonância com os setores envolvidos, para tomada de 

decisões que possam ampliar e fortalecer o Programa no âmbito institucional. 
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