A CARTILHA: com o objetivo de conscientizar os alunos e alunas da Universidade Federal de Juiz de Fora, o NAI (Núcleo de
Apoio à Inclusão) elaborou esta cartilha a fim de que tenhamos, enquanto comunidade acadêmica, uma experiência
universitária inclusiva e harmoniosa. Nesse sentido, a informação é essencial para que possamos vencer as barreiras do
preconceito e promover uma educação pública de qualidade e inclusiva.

QUEM SOMOS NÓS?

O Núcleo de Apoio à Inclusão – NAI UFJF é um núcleo vinculado à Diretoria de Ações Afirmativas, à PROGRAD e à
PROAE, com objetivo de construir e implementar políticas de ações afirmativas para pessoas com deficiência,
Transtorno do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação no âmbito dos cursos de graduação e
pós-graduação da UFJF. Compete ao NAI :
Elaborar políticas institucionais para possibilitar o acesso, a permanência e a participação de servidores e
alunos com deficiências e outras necessidades especiais nos espaços, nas atividades académicas e
administrativas da UFJF.
Promover a intersetorialidade através da articulação de informações e ações no âmbito da universidade, no que
se refere as culturas, políticas e práticas de inclusão, de modo a identificar e superar barreiras que impeçam a
participação e acessibilidade de todos os estudantes e servidores na UFJF.
Sistematizar junto aos Institutos e Faculdades da UFJF ações de apoio à inclusão de alunos com deficiências e
outras necessidades especiais no que se refere ao atendimento educacional especializado conforme previsto
em Lei.
Organizar junto à equipe do NAI, constituída por profissionais que atuam ou atuarão no acolhimento e
atendimento aos estudantes e servidores da UFJF, processos de trabalho que visem implantar e implementar
uma política de inclusão institucional.

ONDE ESTAMOS?

Estamos localizados no saguão principal da Reitoria

Universidade Federal de Juiz de Fora. Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus
UniversitárioBairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG

A ACESSIBILIDADE
Acessibilidade garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas que de alguma maneira tem acesso
reduzido em virtude de deficiência. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na
informação e na comunicação, nos sistemas e nas tecnologias da informação e da comunicação,
serviços e nas instalações abertos ao público ou de uso público. Dessa forma, acessibilidade é um direito
universal.
ATENÇÃO: A ACESSIBILIDADE É UM DIREITO UNIVERSAL!

CURIOSIDADES :
Você conhece os pictogramas? Os pictogramas de acessibilidade são símbolos internacionais utilizados
para informar, direcionar e alertar as pessoas.Devem sempre ser voltados para o lado direito e não devem
conter nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a estes símbolos.

E o símbolo de acessibilidade? Esse símbolo demonstra a possibilidade de assegurar, com segurança e
autonomia, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência.

CONHECENDO AS DEFICIÊNCIAS:
Deficiência física: Engloba vários tipos de limitações motoras, como paraplegia, tetraplegia,
amputação e outros.
Transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas
das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo estudantes com autismo,
síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Estudantes com altas
habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes,
além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas
em áreas de seu interesse.
Deficiência visual: Redução ou ausência total da visão, podendo ser de dois tipos: baixa visão
em diversos níveis e cegueira.
Deficiência múltipla: consiste na existência simultânea, na mesma pessoa, de duas ou mais das
categorias acima descritas.

Deficiência auditiva: Redução ou ausência da capacidade de ouvir determinados sons em
diferentes graus de intensidade. Abrange os seguintes tipos: baixa audição em diversos
níveis e surdez. O surdo é aquele que, além da perda auditiva, possui uma identidade, uma
cultura e uma língua própria: a língua brasileira de sinais (LIBRAS). A pessoa com
deficiência auditiva apresenta redução ou ausência da capacidade de ouvir determinados
sons em diferentes graus de intensidade, podendo ser uma perda auditiva leve,
moderada, severa ou profunda
Deficiência intelectual: Limitações significativas no funcionamento intelectual e no
comportamento. Nesta categoria entram diversos tipos de deficiência intelectual em
forma de múltiplas combinações entre os três seguintes fatores: déficit cognitivo,
tipos/níveis de apoio e 10 áreas de habilidades adaptativas (comunicação, cuidado
pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança,
habilidades acadêmicas, lazer, trabalho, vida familiar e autonomia).

O termo portador de
deficiência não é mais
utilizado! Utilizamos o
termo pessoa com
deficiência!
Trate-as conforme a sua
idade. Se for uma criança,
trate-a como uma criança,
ser for um adulto, trate-a
como um adulto.

DICAS
Se quiser ajudar, pergunte
qual é a melhor maneira de
proceder. Duas perguntas
básicas: Posso ajudar?
Como posso ajudar?).

E tudo bem se a ajuda for
recusada! Nem sempre
as pessoas precisam de
ajuda

Ao ajudar um usuário de
cadeira de rodas a descer uma
rampa ou um meio-fio, é
preferível usar a marcha ré,
para evitar que a pessoa
desequilibre e possa cair para
frente.

Se a pessoa surda
estiver acompanhada de
intérprete de Libras, dirija
a comunicação oral a ela
e não ao seu intérprete.

DICAS

Ao se deparar com pessoa
com paralisia cerebral tenha
paciência ao ouvi-la e, se
não entender sua fala, peça
que repita. A maioria tem
dificuldade de fala.

Ao conduzir uma pessoa cega:
Dê o braço para que ela possa
acompanhar seu movimento
(ofereça seu braço ou ombro).

Evite se referir à pessoa
com deficiencia auditiva
e surdas usando termos
como deficiente auditivo,
surdo-mudo,mudo,
surdinho ou mudinho.

Avise-a dos possíveis obstáculos
que estão à sua frente, como
buracos, degraus, possíveis
desníveis, tipos de pisos,
obstáculos suspensos, entre
outros.

LEGISLAÇÃO

DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 que promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Lei 10.098/2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
Lei 13.146/2015 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).
Lei 10.436/2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dá outras
providências.
ABNT NBR 9050:2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos

Dificuldades com certeza irão aparecer,
mas o primeiro passo é se dispor a ajudar!
Praticando a alteridade caminhamos juntos
em busca de uma Universidade inclusiva!

ÓRGÃOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO :
DIRETORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS:
DIAAF/UFJF Endereço para correspondência:
Prédio da Reitoria, sala 137, campus de Juiz de
Fora, Rua José Lourenço Kelmer. s/n, Bairro
Martelos, Juiz de Fora - MG, CEP 36036-330.
Horário de atendimento: segunda a sexta, das
8h às 18h. Telefone: (32) 2102-6919. Email:
acoesafirmativas@ufjf.edu.br
PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTILPROAE : ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
Endereço para correspondência: Prédio da
Reitoria, campus de Juiz de Fora, Rua José
Lourenço Kelmer. s/n, Bairro Martelos, Juiz
de Fora - MG, CEP 36036-330. Horário de
atendimento psicológico: terças-feiras, das
08h às 12h; quartas-feiras, das 17h às 18h.
Telefone:
(32)
2102-3777.
Email:
proae@ufjf.edu.br

OUVIDORIA ESPECIALIZADA EM AÇÕES AFIRMATIVAS:
UFJF Endereço para correspondência: Prédio da Reitoria,
sala 123, campus de Juiz de Fora, Rua José Lourenço
Kelmer. s/n, Bairro Martelos, Juiz de Fora - MG, CEP
36036-330. Horário de atendimento: segunda a sexta,
das 8h às 18h. Telefone: (32) 2102-3380. Email:
ouvidoriaespecializada.diaaf@ufjf.edu.br

NÚMEROS ÚTEIS:
100- Direitos Humanos
180- Centro de Atendimento à Mulher
188- Centro de valorização da Vida

EXPEDIENTE:

Reitor: Marcus Vinícius David
Vice-reitora: Girlene Alves da Silva
Diretor de Ações Afirmativas: Julvan Moreira
Pró-reitora de Extensão Universitária: Ana Lívia
Coimbra
Pró-reitor de planejamento e pagamento: Eduardo
Salomão Condé
Pró-reitora de Cultura: Valéria Faria
Diretor de Imagem Institucional: Márcio de Oliveira
Guerra
Coordenadoras do Núcleo de Apoio à Inclusão:
Katiuscia Vargas e Mylene Santiago
Psicóloga: Patrícia Sá de Almeida Tavella

Bolsistas: Isadora Matos Moreira (Artes e Design),
Beatriz Beire Sarmento (Artes e Design), Ana
Berenice Resende (Artes e Design), Jamile
Monteiro Pereira (Ciências Humanas), Gabriel
Ferreira Fernandes (Ciências Humanas), Maristela
Lucarelli Gonçalves (Serviço Social), Anna Clara de
Melo Assis (Direito), Lucas Pêgas Avellar (Ciências
Humanas), Naiara Marques de Britto (Direito), Ana
Carolina Pussete Ferreira (Direito), Ana Julia Balbi
(Engenharia Mecânica), Pedro Portella (LetrasLibras), Rafael Lima de Andrade (Engenharia
Mecânica),
Ester
Vargas
Silva
(Ciências
Humanas), Carolina de Oliveira Martins (Nutrição).

