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Resumo O aumento exponencial de alunos com deficiência matriculados em universidades de 

diferentes países incitou tais instituições a ativar alguns serviços voltados à sua orientação, tanto a 

nível acadêmico, quanto profissional. No entanto, a literatura internacional mostra que tais iniciativas, 

em algumas realidades, ainda estão desconectadas do mais amplo contexto sócio-econômico. 

Isso pode inibir significativamente as oportunidades que permitiriam estudantes do ensino superior 

colocar em prática o seu profissionalismo em benefício da sociedade. A fim de encontrar possíveis 

soluções para este problema, em princípio identificado empiricamente no Brasil pelo pesquisador, o 

objetivo desta pesquisa foi o de explorar, em nível internacional, iniciativas relacionadas à orientação 

acadêmica e profissional dos alunos com deficiência. Neste sentido foi realizado o presente estudo de 

caso longitudinal descritivo na Itália, durante três anos, em condições de full immersion junto ao 

Serviço para alunos com Deficiência da Universidade de Roma "Foro Italico", onde foi posto em 

prática uma proposta empírica de orientação acadêmica e profissional, a qual envolveu 20 alunos com 

deficiência, matriculados em três universidades italianas, utilizando-se de estratégias objetivas e 

ferramentas específicas de observação, avaliação e monitoramento, com a participação de quatro 

tutores acadêmicos e 20 tutores profissionais. Os resultados foram confrontados com os dados da 

Irlanda, Dinamarca e França, parceiros do projeto Univers'Emploi do programa europeu Leonardo da 

Vinci, a partir do registro em diários de campo obtidos por meio de visitas técnicas presenciais e 

reuniões transnacionais com os responsáveis pelos Serviços para os alunos com deficiência das 

universidades dinamarqueses, irlandesas e francesas. A análise global dos resultados emersos desta 

pesquisa permitiu identificar, em uma perspectiva internacional, as boas práticas em cada realidade 

explorada. As reflexões sobre tais elementos direcionaram a proposição de indicadores que podem 

contribuir com a comunidade científica e universitária para eventual implementação, avaliação e 

acompanhamento de um programa de orientação acadêmica e profissional para estudantes 

universitários com deficiência. 
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