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Resumo Nas últimas cinco décadas o princípio da igualdade de condições e oportunidades para todos 

vem balizando muitas políticas públicas e orientando muitos sistemas de ensino. Assim, a 

Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, Rio Grande do Sul, Brasil, estabeleceu o Programa das 

Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social para o ingresso na instituição, normatizado pela 

Resolução 011/2007. Entendendo o tema como de relevância social, o interesse em pesquisar a 

temática da inclusão, bem como as ações afirmativas, foi iniciada essa pesquisa no ano de 2009. O 

objetivo desta investigação foi analisar como aconteceu o processo de inclusão educacional na 

educação superior de alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. É uma 

pesquisa qualiquantitativa, pois se refere a um levantamento de dados documentais e estatísticos para 

um conhecimento prévio a respeito dos alunos e, a partir deste arrolamento, realizou-se uma entrevista 

semi-estruturada com esses estudantes. A técnica para análise dos dados coletados pautou-se em 

Bardin (1995). Foram efetivamente entrevistados oito alunos, e os resultados demonstraram que os 

próprios alunos, mesmo utilizando-se Resolução 011/07 para ingresso a desconhecem, porém 

conhecem e interagem com a Comissão de Acessibilidade. Grande parte considera que os cursos 

encontram-se aptos para o processo de inclusão. Alguns docentes a partir de um diálogo com o aluno 

ou do aluno com a coordenação fizeram algum tipo de adaptações curriculares. Os alunos apontam 

ser a infraestrutura um dos principais empecilhos a inclusão. Houve relatos sobre ser o preconceito 

como uma forma de barreira. Porém, encontraram facilidades como as ações afirmativas, a relação 

professor aluno e ambiente interno do prédio. Quanto à vida profissional depois do termino do curso, 

três alunos citam que farão concursos e pretendem trabalhar na área em que se formarem, mas nenhum 

afirma já ter trabalho em vista, apenas desejam seguir na área escolhida. Outros dois revelam não 

saberem aonde e no que querem trabalhar, mas tem em planejamento o término da faculdade. As 

conclusões permitem perceber que a maioria dos alunos que permaneceram encontra-se satisfeitos 

com os recursos que a universidade oferece e que aqueles alunos que tem seu acesso garantido tenham 

também assegurada à permanência, pois esta pesquisa revelou que de um universo de 24 ingressantes 

em 2009, apenas oito irão concluir seus cursos, ou seja, 30%. Por conseguinte ressalta-se a 

importância da continuidade deste investimento institucional, para que maiores e relevantes dados 

sejam apurados e discutidos tendo como escopo a qualificação do processo inclusão na UFSM. 
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