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Sinopse da Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na Pauta da Primeira Seção 
Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade, realizada no dia 08 de maio de 
2017, às 14h, na sala de Reuniões do Centro de Engenharia e Ciências Sociais, terceiro 
Andar da Torre I do Bloco A, Campus Santo André. 

Pauta: 

1. Professor Fernando inicia os trabalhos, perguntando aos presentes suas 
contribuições referentes ao relatório enviado pela Coordenação de Obras, 
conforme deliberado na reunião anterior, para ser discutido e apresentado na 
reunião com a empresa responsável pelo projeto de acessibilidade; 

2. Professor Olympio relata que um dos pontos primordiais do relatório é resolver 
a questão dos pontos de ônibus, abrangendo o trajeto do mesmo dentro do 
campus, locais de estacionamento e possíveis paradas. Destaca que este trajeto 
pode ser bastante prejudicado por conta dos automóveis que param em lugares 
proibidos no campus; 

3. Silvio diz que o local apontado pelo professor não é permitido estacionar e que 
isto não está sendo respeitado pelos estudantes; é necessário reforçar a 
sinalização do local e desenvolver campanhas de conscientização entre a 
comunidade; 

4. Gustavo sugere que, por se tratar de um projeto de acessibilidade, ele não 
envolve a operacionalização do projeto em si, pois não é o objetivo da empresa; 
é preciso estabelecer as prioridades dentro dos recursos disponíveis, não 
perdendo o foco das outras ações que aguardarão mais investimentos 

5. Professor Olympio relata que, para ele, o principal problema apontado pelo 
relatório é a questão da mobilidade, citando novamente a questão do ônibus; 

6. Erica sugere que, após a comissão deliberar sobre concordar ou não a respeito 
dos pontos elencados pela reunião, é necessário também registrar sobre o que 
não foi contemplado pelo relatório para apresentar na mesma reunião; 

7. Gustavo pondera que o melhor caminho é apontar as necessidades, pois os 
critérios técnicos também precisam ser considerados na tomada de decisões 
nesse sentido; 

8. Olympio complementa, dizendo que, neste sentido, são poucos os itens que 
precisam ser cortados do relatório, sugerindo, inclusive, algumas possíveis 
soluções para alguns problemas apresentados; 

9. Os membros da comissão, a partir dos problemas elencados, seguem discutindo 
possíveis desdobramentos do relatório; 
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10. Erica demonstra preocupação quanto à acessibilidade nos laboratórios, inclusive 
com fatores que envolvem a segurança das pessoas com deficiência; 

11. Professor Olympio também endossa a questão da segurança, questionando 
situações de incêndio na universidade; 

12. Valterbásio diz que algumas normas de segurança são passíveis de interpretação 
e que a universidade está de acordo com as legislação vigente; 

13. Após as discussões, os pontos elencados são: acessibilidade física, mobilidade 
reduzida, trajeto dos ônibus no campus, piso tátil, acessibilidade nos  
laboratórios, rota de fuga em situações de emergência; outras sugestões ainda 
podem ser feitas por e-mail; 

14. Gustavo apresentará estes apontamentos na reunião com a empresa na reunião 
de 12/06/2017. 


