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Sinopse da Reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na Pauta da segunda Seção 
Ordinária da Comissão Permanente de Acessibilidade, realizada no dia 28 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 e Informes: 

Reunião da COPA - 28/06/2017 

Professor saúda os presentes, informando que a ideia para a reunião de hoje é apresentar 
o Núcleo de Acessibilidade, suas dificuldades de desafios, num âmbito mais reflexivo 
sem necessariamente ter tomada de decisões; 

Andrey complementa que a ideia é apresentar aos membros da comissão o cotidiano do 
núcleo, sob a ótica de quem trabalha nele e de quem o utiliza; 

Olavo: elenca dois pontos: a discussão que a Comissão ainda precisa fazer – subsidiar a 
discussão do ConsUni, que diz respeito a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
no ingresso de 2018; 

Propõe ainda um ponto de pauta: questão de acessibilidade do bloco Anexo, uma vez 
que o mesmo ainda encontra-se na fase de projeto e que, nessa fase, as questões de 
acessibilidade podem ser discutidas e apontadas pela comissão; 

Professor Fernando esclarece que a questão das vagas para PCD precisa ser discutida 
nas próximas reuniões, pois a proposta precisa ser enviada para o ConsUni de 
setembro/2017 e que quanto ao outro ponto, pode-se discutir nas próximas reuniões; 

Gustavo relata que a ideia de apresentar o trabalho aos membros da comissão é 
justamente para subsidiar as discussões que envolverão a proposta que será 
encaminhada ao ConsUni; Propõe que a cada reunião seja apresentado para os membros 
da comissão um relatório com as dificuldades enfrentadas pelo núcleo; 

Andrey: sugere que a COPA faça a solicitação junto à Coordenação de Obras para 
conhecer o projeto; 

Professor Fernando se compromete a solicitar junto à coordenação o documento; sugere 
ainda uma visita técnica ao bloco L para verificar as questões de acessibilidade; 

Erica: informa que junto com outros membros da equipe, fez a visita no bloco Zeta e 
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elencou problemas relacionados ao laboratório referentes à acessibilidade; 

Gustavo: informa que, em relação à acessibilidade para o laboratório da discente 
Vitória, o núcleo está encaminhando junto com a coordenação de obras e prefeitura 
universitária as soluções para o atendimento desta demanda, bem como para as 
próximas que poderão existir; 

Andrey: informa que na terça feira da semana passada houve o pregão das vans 
acessíveis; 

Rafael: informa a dificuldade relacionada às carteiras adaptadas para cadeirantes (que 
antes eram disponibilizadas pelos zeladores do andar), bem como as cadeiras 
motorizadas que estão a muito tempo em manutenção; 

Gustavo: apresenta à COPA a demanda que recebeu da ProGRAD ontem, em relação 
aos estudantes obesos; 

Professor Fernando: sugere que entremos em contato com a PU para verificar esta 
questão do mobiliário; sugere ainda uma campanha de conscientização junto à 
comunidade; 

Anastasia: pede pra se registrar a falta que a zeladoria faz pro funcionamento da 
universidade; 

Andrey: sugere que seja aplicado uma consulta pública relacionada às necessidades dos 
estudantes; 

Gustavo: informa sobre o Seminário de Dislexia e TDAH ocorrido na semana passada;  

Olavo: reforça a ideia do formulário, sugerindo que seja enviado no terceiro 
quadrimestre, atualizando-o e abordando questões que envolvam obesos e gestantes; 

Erica - sugere que seja feito um calendário com as demandas já apresentadas; 

Professor Fernando: acrescenta que a COPA é uma comissão constituída pelo ConsUni 
que pode levar a este conselho estes problemas e pedir o apoio para a solução das 
dificuldades; 

Sugere que as próximas reuniões sejam em 26 de julho (em SBC) e 23 de agosto em SA 

Andrey - sugere que já sejam definidas as pautas das próximas reuniões; sugere ainda 
capacitação a respeito de acessibilidade;  

Erica : questiona o quantitativo de pessoas atendidas pelo núcleo de acessibilidade; 

Gustavo esclarece que além das pessoas que ingressam pelas cotas, existe um público 
que ainda não procurou o núcleo, mas que é papel do núcleo alcançar a estas pessoas 
também; 

André: pede que seja feito mais eventos como o seminário e que o material utilizado 



seja disponibilizado aos docentes interessados; sugere ainda que seja elaborado vídeos 
curtos focados na capacitação docente;  

Erica acrescenta que este material alcance toda a comunidade acadêmica; 

Andrey propõe como encaminhamento a definição de um eixo dentro da COPA que se 
referirá à capacitação sobre acessibilidade; 

Professor Fernando sugere que a discussão a respeito do trabalho do núcleo seja feita na 
próxima reunião. 

 

 


