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1. Informes Gerais 
1.1 Esclarecimento acerca da reserva de cotas para Pessoas com Deficiência – 

Professor Fernando informa que o Edital de 2018 já foi publicado, com a 
garantia dos 3% de cotas pelo sistema universal, além das que já estão 
previstas pela nova legislação. 

1.2 Gustavo informa que as datas de matrícula ainda não estão disponíveis, pois 
estas vêm diretamente do Ministério da Educação. 

1.3 Professor André pergunta a respeito do tempo de mandato dos membros 
desta Comissão; 

1.4 Professor Fernando esclarece, além do tempo de mandato, de como foi feita a 
constituição da Comissão; 

1.5 Professor Olavo sugere que o mandato conste nas nomeações; 
1.6 Gustavo sugere que a Comissão ajude o núcleo de Acessibilidade a 

sistematizar sua política de atendimento, e que esta ação demandará um certo 
tempo para acontecer; 

1.7 Professor Olavo sugere que seja feito uma proposta de planejamento para as 
reuniões da Comissão que serão realizadas no ano de 2018; 

1.8 Erica sugere que, antes de se discutir o relatório, o item 3 da pauta seja 
abordado; 

 
2. Indicações de membros para a Comissão de Homologação de Matrícula para 

Pessoas com Deficiência em 2018 

2.1 Gustavo faz um breve histórico de como a comissão foi constituída; 
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2.2 É feita a leitura da Resolução 121; Gustavo apresenta as dúvidas e dificuldades 
que  esta comissão enfrentou desde sua constituição; 

2.3 Professor Fernando sugere que precisamos de mais ou menos 25 pessoas para 
fazer parte da comissão; 

2.4 Erica sugere que para 2019 tenhamos uma Comissão que abarque o maior 
número de pessoas, e que seja oferecida uma capacitação para seus membros; 

2.5 Professor Fernando esclarece que o período de matrícula pode acontecer no 
início do mês de fevereiro, mas que só teremos a confirmação após a 
publicação realizada pelo MEC; 

2.6 Professor Fernando sugere, ainda,  que a Comissão elenque e indiquem 
pessoas que possam participar desta comissão; 

2.7 Erica sugere que seja feito um convite aberto à comunidade para participar 
desta comissão; 

2.8 Professor Olavo Reitera que seja feita uma divulgação ampla com o convite 
para participar da Comissão. 
 

3. Relatório das atividades da COPA e do Núcleo de Acessibilidade (a ser 
apresentado ao ConsUni).  

3.1 Professor Fernando informa aos membros que a discussão a respeito da 
elaboração do relatório se pautará em tudo o que os membros sugerirem para 
que conste no referido documento; 

3.2 Os membros sugerem: atividades realizadas, discussão do percentual de 
reserva de vagas, análise do Relatório Técnico sobre a Acessibilidade em São 
Bernardo do Campo; apresentação das professoras de Libras, apresentação da 
rotina do Núcleo de Acessibilidade (monitoria, libras, atividades da psicóloga), 
diagnóstico de acessibilidade nos laboratórios e no campus como um todo, 
trajetos intercampus (piso podotátil e elevadores), visita técnica na obra dos 
laboratórios do Bloco Zeta, discussão de casos, alocação das PCDs nos 
laboratórios, impacto da ausência dos zeladores no atendimento das PcDs, 
capacitação docente; 

3.3 Professor Olavo relata que teve a informação do Alessandro (SPO)  é que já foi 
cotado o pedido para fazer as adequações de acessibilidade, mas que esta 
solicitação e as obras estão paradas por conta de que esta área está sendo 
auditada. 

3.4  Professor Fernando informa que ainda estão trabalhando na proposta de 
parceria com a UNESP para a capacitação docente e que estas parcerias serão 
propostas para outras universidades; 

3.5 Paloma sugere que seja incluído no relatório que se priorize as questões de 
acessibilidade e das pessoas com deficiência nas normativas internas da 
universidade (exemplo – processo de jubilamento); 

3.6 Gustavo relata que em 2018 o Núcleo passará por muitas dificuldades, em 
virtude da falta de servidores; 

3.7 Os membros da comissão dão suas contribuições para a construção do 
relatório; 

3.8 Professor Olavo sugere que seja enviado um informe a todos os estudantes, no 
início de cada ano, a respeito do Núcleo de Acessibilidade; 



3.9 Professor Fernando pondera que as demandas elencadas nesta discussão 
precisam ser divididas em demandas ideais e demandas reais; 

3.10  Após o registro de todas as contribuições dos membros da Comissão, 
Professor Fernando dá o encaminhamento de que o relatório será enviado por 
e-mail. 

3.11  
 


