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COMO PORTAR-SE DIANTE DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA?

COMO AGIR?

PROCURAMOS ATRAVÉS DESTA PUBLICAÇÃO 
OFERECER INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS 
DEFICIÊNCIAS, INDICANDO ALGUMAS SU-
GESTÕES QUE BENEFICIARÃO A TODOS, 
ASSEGURANDO ASSIM UMA CONVIVÊNCIA 
RESPEITOSA COM A DIVERSIDADE.

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PAD



 Cada vez mais as escolas e 
empresas estão despertando 
para as necessidades de se torna-
rem inclusivas. Ainda há muito o 
que avançar, mas já existem 
iniciativas suficientes para nos 
colocar diante do dilema pessoal: 
- E agora? Como devo agir com o 
meu colega com deficiência? 
 Antes de tudo, é preciso ter 
em mente que não é a diferença 
que determina a competência. 
Tendo isso por princípio, as 
demais barreiras são superadas 
com naturalidade. 

Quem só vê a diferença
não enxerga a competência: 
Quem só vê a diferença
não enxerga a competência: 



Conceito de Pessoa com deficiência:Conceito de Pessoa com deficiência:
 É aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua partici-
pação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.



Surdez:Surdez:
 "Diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo 
o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, parcialmente surdo, aquele cuja 
audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva". SILVA (2008, p. 5)



Se o aluno com surdez estiver acompanha-
do de um intérprete, dirija-se ao aluno e 
não ao intérprete.

O aluno com surdez deve sentar-se nas pri-
meiras carteiras, isso facilita o contato 
visual com o professor e intérprete.

Organize a classe de modo que o estudan-
te com surdez possa visualizar os movi-
mentos orofaciais dos seus professores e 
colegas.

Caso trabalhe com vídeos ou filmes, dispo-
nibilize uma síntese para o intérprete, isso 
a judará na compreensão do aluno.

Priorize vídeos e filmes com legenda.

O intérprete não é professor, sua função é 
interpretar o que o professor diz.

O intérprete não é responsável pela apren-
dizagem do aluno com surdez, apenas 
auxilia na compreensão do que o professor 
está tratando.

sugestões para o
relacionamento

professor/aluno:

sugestões para o
relacionamento

professor/aluno:



Em suas aulas utilize o máximo possível 
de recursos visuais.

Cuide para que o aluno participe efeti-
vamente de trabalhos realizados em 
grupo.

Na apresentação de trabalhos, semi-
nários o aluno com surdez poderá 
receber auxilio do intérprete na 
tradução da sua apresentação em 
Língua de Sinais.

Incentive a leitura e produção de 
textos do aluno com surdez, da mesma 
forma que dos outros alunos, mas na 
avaliação considere as especificidades 
e valorize a semântica. 

Quando da realização de provas, o 
intérprete deverá fazer a leitura e 
interpretação das questões para o 
aluno com surdez.

Disponibilize antecipadamente via 
e-mail para o aluno e para o intérprete, 
o material que vai utilizar.

Promover a participação do estudante 
surdez nos debates em sala de aula.

Priorizar o uso de metodologias ativas 
e em grupo que favoreçam a interação 
entre os colegas e que contemplem a 
necessidade do estudante com surdez.

Preparar materiais didáticos que pro-
movam a autonomia acadêmica do 
estudante surdez.

Ampliar, para o estudante surdez, o 
tempo para realização das provas, em 
caso de necessidade.

Ao agendar viagens e 
visitas lembre-se de 
solicitar acompanha-
mento do intérprete.

avaliação considere as especificidades 
e valorize a semântica. 



Deficiência Intelectual:Deficiência Intelectual:
Caracteriza-se por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no 
comportamento adaptativo, expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas.

Aproxime-se do aluno, apresentando-se pessoal-
mente.

Pergunte se ele necessita de a juda e, aguarde a 
resposta.

Apenas a jude se for solicitado.

Os alunos com deficiência intelectual necessitam 
de mais tempo para realização das atividades, 
portanto combine prazos com ele.

Cuide para que o aluno participe efetivamente de 
trabalhos realizados em grupo.

Se o aluno precisar de mais tempo para reali-
zação de avaliações, combine com ele como será 
avaliado caso não termine a prova no prazo esti-
pulado.

sugestões para o relacionamento
professor/aluno:

sugestões para o relacionamento
professor/aluno:



Deficiência FÍSICA:Deficiência FÍSICA:
Caracteriza-se por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no 
comportamento adaptativo, expresso nas habilidades conceituais, sociais e práticas.

Alguns alunos necessitam de profissional 
de apoio, que os auxilia na realização de 
atividades, leva-los ao banheiro, etc.

O profissional de apoio não é o profes-
sor, ele apenas auxilia o aluno.

Quando desejar falar com o aluno diri-
ja-se a ele e, não ao profissional de 
apoio.

Dependendo do caso, é responsabilida-
de do profissional de apoio fazer as ano-
tações para o aluno em aula.

Quanto à realização de provas, caso o 
aluno não consiga escrever, o profissio-
nal de apoio tem a responsabilidade de 
ler e escrever as respostas ditadas pelo 
aluno.



Disponibilize antecipadamente via e-mail para o aluno, o material que vai utilizar.

Procurar sentar-se, durante conversas longas, ficando no mesmo nível do olhar do 
estudante usuário da cadeira de rodas.

Acompanhar o ritmo da 
marcha do estudante usuário 
da muleta, tomando cuidado 
para não tropeçar nas muletas.

Colaborar na acomodação do 
estudante usuário de muletas 
de modo que estas estejam 
sempre ao alcance de suas 
mãos.

Organizar a sala de aula, pre-
ferencialmente em semicírcu-
lo, permitindo a mobilidade do 
estudante em cadeira de 
rodas.

Evitar apoiar-se na cadeira de 
rodas.



Ficar a vontade ao utilizar vocábulos como 'correr' ou 'caminhar', pois as pessoas 
com deficiência também as usam.

Possibilitar a participação dos estudantes com deficiência física na discussão de 
projetos de reforma ou construção de novos prédios, com vistas a garantir a acessi-
bilidade dos mesmos.



Deficiência VISUAL:Deficiência VISUAL:
Ausência total de visão, até a perda da projeção de luz que interfira e limite seu desempenho 
funcional diante do contexto em que está inserido.

- Aproxime-se do aluno, apresentando-se pes-
soalmente. 

- Pergunte como ele costuma fazer suas ano-
tações.

- Os sentidos remanescentes (Ex: tato, audição, 
paladar, olfato) possibilitam para o estudante 
com deficiência visual ou cegueira a ampliação 
de possibilidades na obtenção de informações 
originadas no meio externo.

- Preste informações ao estudante cego 
sempre que houver nova disposição do mobi-
liário da sala de aula, permitindo o seu reconhe-
cimento do espaço de modo que tenha autono-
mia na mobilidade.



QUER QUE EU
LHE AJUDE?

Verifique se o aluno possui notebook com progra-
ma de leitores de tela.

Procure disponibilizar os materiais, textos e exercí-
cios para que ele possa acompanhar a aula.

Textos digitados em Word facilitam a impressão em 
Braille e, a leitura pelos programas leitores de tela. 

Avise sempre que tiver que escrever algumas 
coisas no quadro. 

Procure ir narrando tudo que escrever no quadro. 

Quando projetar slides, todas as imagens/ figuras 
devem ser descritas para o aluno cego a menos 
que tenha uma cópia em Braille.

Filmes dublados facilitam a com-
preensão do aluno cego.



Caso o filme não seja dublado, o mesmo deverá ser descrito ou narrado pelo professor 
ou por algum colega de sala que se disponibilize a fazer esta narração.

Quanto a realização de provas, verifique como ele costuma realizar suas avaliações.

Estas podem ser: em Braille (deve ser solicitada impressão com antecedência ao PAD), 
digitada (o professor disponibiliza as questões para que o aluno responda no seu note-
book e, envie por e-mail ou impressa), com auxílio de leitor escritor (um professor 
leitor/escritor, lê e escreve as respostas dadas pelo aluno).

Promova atividades colaborativas entre os colegas, tais como as que podem ser desen-
volvidas em dupla, que possibilitam ao estudante com deficiência visual ter, em seu 
colega, um escriba e ledor. 

Pergunte se o aluno tem um e-mail, através do qual poderão se comunicar com mais 
rapidez e eficiência.

Não exclua o estudante com deficiência 
visual da participação plena em atividades 
de campo e sociais, nem minimizar tal parti-
cipação.

Permita, durante as aulas, o uso do gravador, 
da máquina de escrever Braille, de computa-
dor com programas sintetizadores de voz e 
ledores de texto.



 A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, através do Programa de Atendi-
mento aos Alunos com Deficiência – PAD, procura assegurar condições básicas de 
acesso, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, sendo o objetivo 
principal que garantirá a permanência e o sucesso no desenvolvimento dos alunos com 
deficiência. Buscando identificar, solucionar problemas que impeçam o bom andamen-
to deste processo, assegurando assim o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais, proporcionando e garantindo a igualdade de condições para o desempenho 
acadêmico do aluno com deficiência; social, promovendo uma política de boa convi-
vência universitária, que favoreça a inclusão e a formação de cidadãos plenos; propon-
do a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas que impedem o 
acesso ao conhecimento no ensino superior por pessoas com deficiência, colaborando 
para a construção de ambientes inclusivos de aprendizagem, atendendo às suas espe-
cificidades.
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Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência da UNIARP
Coordenação Professora Sandra Elisa Muncinelli.

Atendimentos: 2ª e 5 das 18h:30 as 22h:00
Sala 229, bloco A

Tel: 3561-6203
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