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A UNIDADE INTERDISCIPLINAR DE POLÍTICAS INCLUSIVAS-UPI/UFV
Qual o público alvo no atendimento da UPI?
A Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas (UPI), com o apoio da Divisão Psicossocial e da
Divisão de Saúde da UFV, oferece o atendimento educacional especializado aos/às estudantes
da graduação da UFV que apresentem necessidades educacionais específicas em razão de
deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual e transtorno do
espectro autista. A UPI ainda oferece, em caráter extraordinário, apoio e atendimento aos/às
estudantes da UFV que apresentem outros transtornos, como transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade, transtorno específico da aprendizagem ou outros que sejam
decorrentes de condição médica geral e que tenham consequências significativas para o
processo de ensino-aprendizagem, como AVC e epilepsia.
Como a UPI capacita os colaboradores e bolsistas para atuarem no setor?
A UPI criou e implementou um curso de Qualificação Profissional em Acessibilidade e Inclusão
no Ensino Superior, como condição prévia, indispensável, para a atuação na Unidade
Interdisciplinar de Políticas Inclusivas da UFV e para a execução de atribuições da Unidade. O
objetivo do curso é oportunizar aquisição, complementação e aprimoramento de
conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias ao contexto de trabalho para toda a equipe
que atua na UPI (servidores, docentes, funcionários terceirizados e estudantes estagiários).
Como é realizado o atendimento aos estudantes da graduação?
Estudantes com deficiência (LEI Nº 13.146/ 2015) devem enviar laudo médico e/ou psicológico
que ateste a condição diferenciada; Formulário de Atendimento Educacional Especializado; e
Histórico Escolar Simples para a Secretaria Geral de Graduação, que abrirá o processo na
plataforma SEI. Posteriormente, a Secretaria Geral de Graduação enviará o processo para a UPI,
que realizará a análise dos documentos para elaboração dos procedimentos mais adequados em
cada caso. A Unidade entrará em contato com os/as professores/as e coordenadores/as do/a
discente atendido/a, informando da abertura do processo, das necessidades educacionais
específicas deste e dos recursos a serem oferecidos.
Como ocorre esse atendimento?
Durante o período de atividade remota, em função da pandemia da Covid-19, a Unidade
Interdisciplinar de Políticas Inclusivas (UPI) da UFV teve que desenvolver novos procedimentos
de trabalho e adaptar outros a fim de que fosse possível manter o atendimento, a orientação e
o oferecimento de todos os recursos de acessibilidade que fazem parte do atendimento
educacional especializado (AEE).
O AEE oferecido pela UPI compreende Tradutor/Intérprete de Libras/Língua Portuguesa;
materiais impressos em Sistema Braille; auxílios ópticos; materiais com fonte ampliada; auxílio
de ledor/transcritor para situações de avaliação; impressão em papel colorido – maior contraste
(baixa visão e fotofobia); dilação de prazo para a realização de avaliações; avaliações em local
separado; adequação de mobiliários e espaços físicos da Instituição, cuja solicitação será
encaminhada para o órgão responsável; gravação em áudio de material impresso; utilização de
mobiliários/ materiais / equipamentos adaptados; suportes didáticos e pedagógicos nas
atividades de ensino e, em casos específicos, na elaboração de material didático em relação à
acessibilidade/inclusão; oferecimento de Orientação Educacional aos/às estudantes; e
Monitoria Inclusiva.
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Como é realizada a adaptação das disciplinas para os estudantes?
A flexibilização do currículo deve ser realizada em conjunto, UPI, Monitores Inclusivos,
professores/as e coordenadores/as do/a discente atendido/a. Esse trabalho deve adequar o
currículo às possibilidades do/a estudante, por meio da seleção dos melhores métodos,
estratégias, técnicas e procedimentos diferenciados de ensino, bem como instrumentos
avaliativos diversificados.
O atendimento é voltado para os estudantes e também para os professores dos estudantes?
Quais suportes pedagógicos são oferecidos?
A Unidade oferece aos/às estudantes atendidos/as pela UPI a orientação educacional para o
desenvolvimento do hábito de estudo organizado e sistematizado e da autonomia; atua na
mediação entre estudantes, professores/as e comunidade acadêmica; supervisiona o trabalho
de Monitoria Inclusiva; oferece suporte aos/às coordenadores/as e docentes nas atividades de
ensino contribuindo na elaboração e organização dos recursos didáticos, pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos/as discentes em todo seu
processo formativo; elabora apostilas e cartilhas com orientações e estratégias pedagógicas; e
atua na formação de docentes do ensino superior no que se refere à acessibilidade e inclusão.

Na aba Material de Apoio do site da UPI, há vários documentos de orientações aos/às
professores de estudantes atendidos pela Unidade e de suporte a esses/as estudantes. Em nosso
perfil no Instagram (upi.ufv), também publicamos muitos conteúdos importantes sobre o
assunto.
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