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Resumo As políticas educacionais brasileiras voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência 

intencionam garantir o seu acesso nos diversos níveis de ensino. Contudo, não são somente as 

políticas públicas inclusivas que garantirão a devida acessibilidade e permanência de estudantes: o 

ambiente educacional de acessibilidade vai muito além de situações adaptadas, bancas especiais ou 

programas de apoio aos alunos com deficiência, como intérpretes ou adaptação de materiais didáticos; 

é imprescindível garantir as condições didático-pedagógicas necessárias em sala de aula para 

docentes e discentes. O objetivo central da pesquisa é conhecer como está ocorrendo o processo de 

ensino e aprendizagem na Educação Superior para alunos com necessidades especiais. Uma das ações 

do estudo consiste em averiguar qual tem sido o apoio que as coordenações pedagógicas dos cursos 

de graduação oferecem para os docentes, diante do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos 

com deficiência. O docente universitário tem recebido apoio institucional para atender os discentes 

nessas condições? Também intencionamos conhecer, por intermédio de entrevistas, como os alunos 

inclusos se percebem no processo educacional. Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais 

de uma pesquisa qualitativa realizada junto a coordenadores de uma universidade pública e 

acadêmicos com deficiências matriculados e egressos. Embasamo-nos em autores que discutem sobre 

universidade, formação docente inicial e continuada, inclusão da pessoa com deficiência na Educação 

Superior, bem como a legislação referente à educação inclusiva. Os resultados, parcialmente 

analisados, nos mostram a necessidade de uma política de apoio institucional na universidade – por 

exemplo, oferta de formação continuada, a fim de que os docentes possam conhecer assuntos 

relacionados à inclusão da pessoa com deficiência e buscar estratégias que possibilitem a permanência 

e melhorem as condições do processo de ensino e aprendizagem para a almejada inclusão educacional 

desses discentes. Portanto, o estudo aponta ser indispensável o apoio pedagógico institucional aos 

docentes, para que tenham as condições pedagógicas adequadas, de modo a possibilitar maior 

segurança na condução de planos de estudos, contribuir eficazmente para minimizar situações de 

segregações e, de fato e de direito, garantir uma inclusão educacional de qualidade para a formação 

profissional desses graduandos. 
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