
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 

E ACOLHIMENTO (NAAC) – 2019 

ATENDIMENTOS – VESTIBULARES** 

Inscrições % Atendimentos Tipos de 

Deficiência 

Tipo de Atendimento 

 

 

 

14 

 

 

 

3,44% dos 

inscritos 

(407) 

 

 

 

04 
 
*O NAAC contata 
todos os inscritos, mas 
apenas parte deles 
realmente precisa de 

atendimento. 
*Nem todos 
comparecem no dia da 
prova. 

a) Deficiência 

Auditiva 

b) Cadeirante 

c) TDHA 

 

a) Tempo maior prova 

b) Local especial 

c) Intérprete de Libras 

ATENDIMENTOS - ALUNOS 

Solicitação de Atendimento Tipo de Deficiência Tipo de Atendimento 
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a) Deficiência Visual 

b) Dislexia 

c) Deficiência Auditiva 

d) Síndrome de Tourrete 

 

a) Tempo maior prova 

b) Utilização de computador nas 

provas 

c) Realização de prova em local 

separado 

d) Carteira diferenciada 

e) Orientação dos professores, de 

acordo com a deficiência 

f) Acompanhamento do aluno 

pelos professores e pela 

psicopedagoga da IES 

 

CAPACITAÇÃO - PERMANENTE 

Colaboradores 

 

Auxiliares de Ensino 

 

Docentes 

As informações são oferecidas aos envolvidos de acordo com as necessidades de 

cada atendimento. Todos são informados por e-mail sobre a deficiência e os 

procedimentos que deverão ser adotados. Os docentes e auxiliares de ensino 

recebem também orientações verbais e esclarecimentos sobre as particularidades 

de cada solicitante de atendimento diferenciado. 

Todo início de semestre há atualização das informações e das necessidades 

específicas para cada caso. 

ATIVIDADES 

EXTENSÃO 

 Vista Azul – Autismo (campanha interna) 

 Projeto Aprendendo no Parque 

 Projeto Associação dos Cegos 

 Vamos Falar sobre Inclusão 

PESQUISA 

 Grupos de IC – temáticas de inclusão 

 Grupo de Estudos sobre direitos humanos – destaque para inclusão 

GESTÃO 



 Realização de agenda conjunta com a Coordenadoria de Extensão 

 Acessibilidade institucional – acompanhamento de alunos, alterações estruturais, alterações 

de documentos institucionais 

 Vestibulares: acompanhamento dos alunos com deficiência 

 Participação em eventos externos – ampliação de discussões e participação social 

 Alterações estruturais 

 Implementação do Hugo (intérprete de libras no site) 
 

 

*Dados coletados de Janeiro a Junho de 2019. 
 

 

 
 
 
 

Atendimentos: 

Deficiência Data 
Deficiência visual Permanente 

Deficiência visual Permanente 

Dislexia Permanente 

Síndrome de Tourrete Permanente  
(aluno com várias 
reprovações em falta, 
dificultando o 
acompanhamento) 

Deficiência auditiva (intérprete) Permanente 

 

 


