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Resumo: A Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016 alterou a Lei nº 12.711, de 29 
de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de 
ensino (BRASIL, 2016). Nesse sentido, o vestibular para ingresso de discentes na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2018 passou a contar com 
reserva de vagas para pessoas com deficiência. Em contrapartida, a estrutura física 
e acadêmica da Universidade apresenta falta de acessibilidade, acarretando em 
dificuldades para estudantes com algum tipo de deficiência. Diante das novas 
reservas de vagas, essa falta de acessibilidade na UFSC fica ainda mais evidente. 
Este trabalho analisa essa questão enquanto problema público e elenca alternativas 
para o seu enfrentamento. No contexto do problema da falta de acessibilidade 
acadêmica na UFSC e os impactos da implementação da Lei nº 13.409/2016, o 
objetivo do trabalho é encontrar alternativas que contribuam para que a UFSC 
amplie a acessibilidade acadêmica aos alunos. A metodologia escolhida trata-se da 
abordagem racionalista, baseada em evidências empíricas, proposta por Secchi 
(2016). A finalização deste trabalho baseou-se em uma análise que passou por três 
etapas: a geração de alternativas, o estabelecimento de critérios e a projeção dos 
resultados. Com base na análise do problema público, nas alternativas de solução 
elencadas, na análise da viabilidade política e de implementação, recomenda-se que 
o enfrentamento da falta de acessibilidade acadêmica na UFSC e os impactos da 
implementação da Lei nº 13.409/2016 deve-se basear em duas alternativas: política 
de comunicação singular e inclusiva; e desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
extensão e inovação.  
 
Palavras-chave: Política pública; Pessoa com deficiência; Acesso à universidade; 
Lei nº 13.409/2016. 
 
1 INTRODUÇÃO 
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Em 28 de dezembro de 2016 foi publicada a Lei nº 13.409, que alterou a Lei 

nº 12.711/2012, e dispôs sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 
nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino 
(BRASIL, 2016). Nesse sentido, em 2018 o vestibular para ingresso de discentes 
nas universidades federais passou a contar com reserva de vagas para pessoas 
com deficiência. 

A estrutura física e acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) apresenta falta de acessibilidade, acarretando em dificuldades para 
estudantes com algum tipo de deficiência. Diante das novas reservas de vagas, essa 
falta de acessibilidade na UFSC fica ainda mais evidente.  

Nesse contexto, este artigo se propõe a analisar o problema público 
identificado como a falta de acessibilidade acadêmica na UFSC e os impactos da 
implementação da Lei nº 13.409/2016 com o objetivo de tornar a UFSC mais 
acessível nos aspectos acadêmicos.  

A fim de delinear o problema público, partiu-se de um diagnóstico do 
problema (do contexto, da amplitude e da tendência). Definido o problema público e 
o objetivo, a análise das soluções foi realizada por meio de uma abordagem 
racionalista e a geração de alternativas utilizou as técnicas de brainstorming, 
benchmarking e soluções genéricas. Dessa forma, foram estabelecidas quatro 
alternativas de solução para enfrentamento do problema: manter cenário atual; 
aplicar as leis de acessibilidade; instituir uma política de comunicação singular e 
inclusiva; e desenvolver projetos de pesquisa, extensão e inovação que pensem em 
metodologias diferenciadas de acessibilidade acadêmica. 
 
2 ANÁLISE DO PROBLEMA 
 
 Para iniciar a análise de política pública, faz-se necessário analisar o 
problema que se pretende enfrentar. De acordo com Secchi (2016), a primeira coisa 
a se fazer é verificar se o problema é realmente um problema público que possa ser 
enfrentado. Para responder a essa pergunta, foi realizado o diagnóstico do 
problema. 
 
2.1 Diagnóstico do problema 
  
 O problema, segundo Secchi (2016), deve ser analisado por meio de quatro 
diagnósticos: do contexto, da amplitude, da intensidade e da tendência do problema, 
os quais serão apresentados a seguir. 
 
2.1.1 Diagnóstico do contexto 
 
 O termo acessibilidade surgiu na França como a necessidade de transposição 
de obstáculos arquitetônicos que impedem o acesso de pessoas com deficiência a 
lugares de uso comum e público (QUEIROZ, 2005). A acessibilidade pode ser 
conceituada como uma qualidade, uma facilidade que se deseja ver e ter em todos 
os contextos e aspectos da vida humana. A acessibilidade deve ser projetada sob os 
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princípios do desenho universal, assim ela beneficiará todas as pessoas com ou 
sem deficiência. 
 Nos anos 50, os profissionais da área de reabilitação começam a denunciar a 
existência de barreiras físicas que impediam a locomoção de pessoas com 
deficiência. Nos anos 60 e 70, universidades americanas iniciam a eliminação de 
barreiras arquitetônicas nos seus recintos e surge o primeiro centro de vida 
independente do mundo na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1975, surge a 
Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência: “as pessoas deficientes, 
qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os 
mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade” (ONU, 1975, 
p.01). 
 Os anos 80 foram marcados por campanhas mundiais para alertar a 
sociedade a respeito das barreiras arquitetônicas e exigir não apenas a sua 
eliminação, como também a não inserção de barreiras nos projetos arquitetônicos 
futuros. 
 Na década de 1990 surgem os conceitos de desenho universal a partir da 
visão da diversidade humana, que amplia o conceito de acessibilidade para 
abranger dimensões arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, entre outras. 
 O século XXI é marcado pelo direito de ir-e-vir e pela continuação da luta pela 
acessibilidade, na busca pelo entendimento de que construir prédios acessíveis não 
beneficia somente o cadeirante ou quem tem mobilidade reduzida, beneficia também 
a gestante, o idoso, o obeso, entre outras pessoas. 
 
2.1.1.1 Análise Política  
 
 O Brasil ratificou a adesão à convenção da ONU em 2009. Uma das 
alterações foi a modificação do modelo médico para o modelo social, que modifica a 
perspectiva de que o problema em si não é a pessoa, mas o ambiente em que ela 
está inserida. Uma das cláusulas da convenção da ONU diz que o país reconhece 
que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação 
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2009). 
  
2.1.1.2 Análise Jurídico-legal 
 
 A análise jurídico-legal apresenta uma gama de normativas que demonstram 
a evolução das perspectivas de acordo com as alterações dos paradigmas ao longo 
dos tempos: 

a) Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 
Salamanca (1994): passam a influenciar a formulação das políticas 
públicas da educação inclusiva; 

b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/96: no Art. 
59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 
currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às 
suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
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virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos 
superdotados para conclusão do programa escolar (BRASIL, 1996); 

c) Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999: regulamenta a Lei nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de 
proteção, e dá outras providências (BRASIL, 1999); 

d) Decreto nº 3956, de 8 de outubro de 2001: promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (BRASIL, 2001); 

e) Decreto nº 5926, de 2 de dezembro de 2004: estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estabelece o 
atendimento preferencial (BRASIL, 2004); 

f) Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S): 
implantação em 2005 em todos os estados do país;  

g) Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE): lançado em 2007 com foco 
na formação de professores para a educação especial, a implantação de 
salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos 
prédios escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência 
na educação superior e o monitoramento do acesso à escola dos 
favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

h) Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009: promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 
(BRASIL, 2009); 

i) Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011: dispõe sobre a educação 
especial e o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2011); 

j) Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011: institui o Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite (BRASIL, 
2011a); 

k) Decreto nº 7.724. de 16 de maio de 2012: regulamenta a Lei n 12.527, de 
18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e 
no § 2º do art. 216 da Constituição (BRASIL, 2012); 

l) Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012: dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 
médio e dá outras providências (BRASIL, 2012); 

m) Lei nº 12.319, de 1 de setembro de 2010: regulamenta a profissão de 
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (BRASIL, 
2010); 

n) Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012: institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(BRASIL, 2012a); 

o) Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015: institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
(BRASIL, 2015); 
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p)  Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016: altera a Lei no 12.711/2012 e 
dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 
técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino 
(BRASIL, 2016). 

 Como o problema público está delimitado no universo da Universidade 
Federal de Santa Catarina, as normativas institucionais nesse contexto são:  

a) Resolução Normativa nº 52/CUn/2015, de 16 de junho de 2015 - Política de 
Ações Afirmativas da UFSC: dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas 
no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para os Processos 
Seletivos de 2016 a 2022 (UFSC, 2015); 

b) Edital nº 06/Coperve/2017: apresenta as regras do Vestibular 2018 da 
Universidade Federal de Santa Catarina com reserva de vagas para 
pessoas com deficiência (UFSC, 2017). 

 
2.1.1.3 Análise Econômica  
  
 Na análise econômica destacam-se alguns pontos como proposições 
legislativas sobre despesas com cuidados de pessoas com deficiência, que 
costumam ser maiores do que com os dos demais indivíduos e, muitas vezes, 
exigem tratamentos específicos (SENADO, 2017). 
 O portal da saúde do governo federal apresenta os serviços cobertos pelo 
SUS às pessoas com deficiência e as ações vinculadas ao Ministério da Saúde e ao 
SUS (BRASIL, 2017). 
 O Ministério da Educação como uma das estratégias também econômica 
lançou o Projeto Incluir (MEC, 2017), cujo objetivo é de fomentar a criação e a 
consolidação de núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino, os 
quais respondem pela organização de ações institucionais que garantam a 
integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras 
comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. 
 
2.1.1.4 Análise Sociocultural 
 
 A análise sociocultural é dividida em paradigmas. Houve um tempo em que as 
pessoas com deficiências eram vistas como fruto de castigo de Deus ou como 
bruxos e feiticeiros. As instituições asilares e de custódia eram segregadas e 
produziram o primeiro paradigma formal adotado na caracterização da relação 
sociedade e deficiência: o Paradigma da Institucionalização. 
 Após a Revolução Industrial a questão da habilitação e reabilitação 
profissional começou a ser discutida. Demanda por Direito do Trabalho e seguridade 
social mais eficiente. Nasce a necessidade de atenção especializada e o estudo 
sobre cada tipo de deficiência.  
 O atendimento escolar especial para os indivíduos com deficiência teve início 
no Brasil com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente 
Instituto Benjamin Constant) pelo Imperador Dom Pedro II (1840- 1889) por meio do 
Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854.  
 O Século XX foi marcado por muitas mudanças de paradigmas. Apresentou 
avanços importantes para os indivíduos com deficiência em relação às ajudas 
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técnicas: cadeiras de rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos e cegos, 
dentre outros que foram se aperfeiçoando. A conscientização dos direitos humanos 
e da necessidade da participação e integração na sociedade de uma maneira mais 
eficiente (FERNANDES; MOSQUERA; SCHLESENER, 2011). 
 O Paradigma de Serviços tinha a concepção de ajudar pessoas com 
deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal possível, a elas 
disponibilizando padrões e condições de vida cotidiana próxima às normas e 
padrões da sociedade.  
 O Paradigma do Suporte pretendia garantir essa caracterização ao buscar a 
disponibilização de suportes de diferentes tipos, tais como: suporte social, 
econômico, físico e instrumental, cuja função reside em favorecer a inclusão social. 
Surgem as classes especiais públicas pautadas na necessidade científica da 
separação dos alunos normais e anormais, na pretensão da organização de salas de 
aula homogêneas.  
 Já o Paradigma de Inclusão colocou a necessidade de não só o indivíduo 
deficiente mudar e se adaptar à sociedade (integração), mas de a sociedade 
também mudar e promover ajustes para o processo do desenvolvimento do sujeito e 
de reajuste da realidade social para a vida deste na sociedade (inclusão). 
 A partir da Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a acessibilidade 
passou a se focar em eixos que envolvem principalmente as questões atitudinais, 
tecnológicas, arquitetônicas, pedagógicas, mas incluem também os eixos de 
comunicação e digital. 
  
2.1.1.5 Mapa de atores relacionados ao problema público 
 
 Após a análise do contexto do problema público, com foco na análise política, 
foi possível produzir o mapa dos atores relacionados ao problema. O mapa, 
demonstrado no Quadro 1, apresenta as pessoas, órgãos, setores com alguma 
perspectiva e interesse no tema da acessibilidade na UFSC. 

Quadro 1 - Mapa de Atores 

Ator Relação com o problema Perspectiva e interesse 

Pessoas com deficiência 
São diretamente afetados pela 
falta de acessibilidade 

Esperam que a universidade seja 
acessível  

Secretaria de Ações 
Afirmativas e Diversidades 
(SAAD/UFSC) 

Propõe, implementa, consolida 
e monitora as políticas de 
ações afirmativas 

Secretaria responsável pelas 
políticas de ações afirmativas e 
diversidades 

Departamento de Projetos 
Arquitetura e Engenharia 
(DPAE/UFSC)  

Departamento responsável 
pelas obras de infraestrutura 

Realizam obras conforme a 
legislação vigente e orçamento 
disponível 

Departamento de 
Fiscalização de Obras 
(DFO/UFSC) 

Fiscalizador das obras na 
UFSC 

Departamento responsável pela 
fiscalização das obras na UFSC. 
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Secretaria de 
Planejamento e Orçamento 
(SEPLAN/UFSC) 

Gestor dos recursos 
financeiros da UFSC 

Secretaria responsável pelo 
orçamento universitário 

Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) 

Pró-reitoria 
Pró-reitoria responsável pelos alunos 
da graduação da UFSC 

Biblioteca Universitária 
(BU) 

Ambiente e serviço que atende 
às demandas informacionais 
de estudantes com deficiência 

Deseja oferecer serviço acessível 

Centros de Ensino 
Fornece a estrutura para os 
alunos 

Deseja infraestrutura acessível aos 
portadores de deficiência 

Governo Federal Legislador 
Responsável pela elaboração de leis 
referentes à acessibilidade 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017 

 

2.1.2 Diagnóstico da amplitude do problema 
 

A análise da amplitude do problema foi realizada consoante os dados obtidos 
no Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
No que se refere à população brasileira com deficiência, os dados coletados 
descreveram a prevalência dos diferentes tipos de deficiência e as características 
das pessoas que compõem esse segmento da população. A deficiência foi 
classificada pelo grau de severidade, de acordo com a percepção das próprias 
pessoas entrevistadas sobre suas funcionalidades. 
 Em 2010, 23,9% da população brasileira possuía pelo menos uma das 
deficiências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual (SDH/PR, 
2012). A deficiência visual foi a que apresentou maior ocorrência, afetando 18,6% da 
população, seguida da deficiência motora, presente em 7% da população, a 
deficiência auditiva, em 5,10% e a deficiência mental ou intelectual, em 1,40% da 
população brasileira (IBGE, 2012).  
 A pesquisa realizada pelo IBGE (SDH/PR, 2012) reflete a percepção que 
cada cidadão tem sobre suas funcionalidades, não dependendo somente de uma 
restrição corporal, mas também de estrutura de organização social flexível e 
adaptável a todos os tipos de pessoas (SDH/PR, 2012).  
 Na região Sul, o estado de Santa Catarina apresentava, em 2010, uma 
população de 6.248.436 habitantes. Deste total, 21,31%, ou seja, 1.331.541 
habitantes possuíam pelo menos uma das deficiências investigadas (SDH/PR, 
2012).  

Para tratar desta temática nas universidades federais, e mais especificamente 
na UFSC, faz-se necessário realizar um levantamento de sua população acadêmica. 
O relatório UFSC em Números 2007-2016 (DPGI, 2017), que apresenta a evolução 
da população acadêmica da graduação nos últimos 10 anos, aponta que ao final do 
ano de 2016, a UFSC contava com 29.595 estudantes de graduação, entre as 
modalidades presencial e à distância. 
 A Coordenadoria de Acessibilidade Educacional da UFSC (CAE) divulgou os 
dados dos estudantes da graduação da Universidade que possuem algum tipo de 
deficiência. No ano de 2014 havia 91 estudantes do ensino de graduação da UFSC 
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com algum tipo de deficiência, 114 em 2015, 165 em 2016, e 170 no segundo 
semestre de 2017. 
 Ressalta-se que esta quantidade de alunos na Universidade tende a 
aumentar de maneira significativa, haja vista a nova legislação em vigor.  
2.1.3 Diagnóstico da intensidade do problema 
 
 A intensidade do problema se apresenta com o ingresso, no vestibular de 
2018, de novos alunos com deficiência, conforme dispõe a Lei nº 13.409/2016. As 
recomendações deste trabalho tem o objetivo de colaborar no enfrentamento deste 
problema, somando-se às ações executadas pela política de ações afirmativas da 
UFSC, sugerindo a ampliação, inclusive, de seus esforços e investimentos no 
cumprimento de seus objetivos.  
 
2.1.4 Diagnóstico da tendência do problema 
 
 A partir da Lei nº 13.409/2016 (BRASIL, 2016), as universidades passaram a 
adaptar os seus instrumentos de ingresso para abrangerem também as cotas para 
pessoas com deficiência. Na UFSC, o vestibular para ingresso em 2018 
disponibilizava 685 vagas para pessoas com deficiência, conforme o edital (UFSC, 
2017). 
 Dessa forma, considerando os já mapeados e autodeclarados 170 alunos 
com algum tipo de deficiência em 2017, a partir de 2018, a UFSC poderia contar 
com mais 685 pessoas com deficiência, podendo alcançar um total de 855 
estudantes com alguma deficiência. Isso ao considerar que os alunos mapeados em 
2017 permanecessem na universidade e todas as vagas reservadas com cotas para 
pessoas com deficiência fossem preenchidas.  
 Nesse contexto, o número de pessoas com deficiência estudando nos campi, 
nas unidades de ensino, nas salas de aula, nos laboratórios e utilizando toda a 
estrutura da universidade seria cinco vezes maior. É possível perceber, portanto, 
que há uma tendência incremental de aumento do número.  
 Ao considerar que uma graduação possui um mínimo de quatro anos para ser 
finalizada - o que significa que os já 170 alunos com deficiência tendem a 
permanecer por alguns anos e que os novos alunos ingressantes em 2018 
permanecerão nos próximos quatro anos -, e, além disso, que a cada ano o 
vestibular terá novas vagas reservadas para pessoas com deficiência, o número 
tende a aumentar ano após ano, chegando a um número aproximado de 2.225 
alunos com deficiência na UFSC em 2020. 
 
2.2 Definição do problema e do objetivo 
 
 A partir do diagnóstico do problema, em seu contexto político, social, 
econômico e do diagnóstico da amplitude, da intensidade e da tendência, foi 
possível estabelecer, então, que o problema a ser analisado é a falta de 
acessibilidade acadêmica na UFSC e os impactos da implementação da Lei nº 
13.409/2016. 
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O objetivo da análise da política pública, com base no problema proposto - a 
falta de acessibilidade acadêmica na UFSC e os impactos da implementação da Lei 
nº 13.409/2016 - será tornar a UFSC mais acessível nos aspectos acadêmicos.  
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa foi realizada a partir do método de análise de política pública, e 
baseou-se na obra Análises de Políticas Públicas: diagnóstico de problemas, 
recomendações de soluções, do autor Leonardo Secchi (2016).  

O livro de Secchi (2016) é um compêndio de métodos e técnicas consolidados 
na literatura internacional para análise de políticas públicas no enfrentamento de 
problemas públicos, para que, ao final da análise, possam ser realizadas 
recomendações de soluções.  

Essa análise caracteriza-se como contingencial, uma vez que pode ser 
aplicada a outros tipos de problema público e por apresentar caminhos alternativos. 
Carateriza-se, também, como uma abordagem racionalista, aponta a realidade de 
forma objetiva, com seu diagnóstico e prognóstico, e é retratada baseada em 
evidências empíricas (SECCHI, 2016). Assim, foram levantadas as evidências e 
propostas soluções. 

Quanto aos fins, o trabalho é prescritivo, por indicar recomendações de 
soluções ao final da análise do problema enquanto análise de política pública. Em 
relação aos meios, o trabalho é bibliográfico e documental, com fontes de 
informação extraídas de documentos e da bibliografia.  

Os procedimentos técnicos utilizados para a coleta de dados e para a 
formulação das alternativas de soluções foram o benchmarking, o brainstorming, e 
entrevistas com especialistas com roteiro semiestruturado.  

Por fim, o trabalho compreende uma análise de política pública que, segundo 
Secchi (2016), analisa e estuda um fenômeno complexo por meio da fragmentação 
de suas partes e estudo das inter-relações entre elas fazendo aproximações de 
como funciona o todo.  
 
4 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES 
 
 Os resultados deste trabalho partem de uma análise que passa por três 
etapas: a geração de alternativas, o estabelecimento de critérios e a projeção dos 
resultados. 
 
4.1 Geração de alternativas 
 
 Segundo Secchi (2016), a geração de alternativas, momento rico e criativo, é 
uma das principais tarefas do analista de política pública que adota uma abordagem 
racionalista. Para o autor, o ideal é que a análise permita o estabelecimento de 
quatro alternativas de solução.  

A fim de auxiliar no processo de geração de alternativas, foram utilizadas as 
técnicas do benchmarking, do brainstorming, além de serem elencadas as soluções 
genéricas para enfrentamento do problema público. 
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4.1.1 Benchmarking 
 
 O Benchmarking consiste na verificação de “casos concretos de aplicação de 
processo, operação, função, estratégia ou modelo organizacional que foram exitosos 
em outras situações para que eles sirvam de inspiração aos participantes do 
processo criativo” (SECCHI, 2016, p.72). No caso das políticas públicas, segundo 
Secchi (2016), o benchmarking busca casos de sucesso para a geração de 
alternativas de soluções aos problemas públicos. 
 Secchi (2016) aponta quatro fases para a organização de um trabalho de 
benchmarking: 

a) Delimitação do escopo da busca; 
b) Delimitação das fontes de busca; 
c) Coleta de boas práticas; 
d) Seleção de alternativas mais promissoras. 

 Buscou-se conhecer instituições que já garantem o acesso acadêmico a 
estudantes com deficiência, e delimitou-se o escopo de busca às cinco regiões 
brasileiras. Além disso, o benchmarking foi realizado em universidades que 
participam do Programa INCLUIR, do Ministério da Educação. Dentre as 
universidades, selecionou-se as que receberam maior quantidade de recursos 
orçamentários, haja vista que, de forma geral, quanto maior a quantidade de 
recursos, mais ações de acessibilidade podem ser efetivadas. Foram universidades 
selecionadas para a pesquisa: 

a) Região Norte: Universidade Federal do Amazonas (UFAM); 
b) Região Nordeste: Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade 

Estadual de Minas Gerais (UEMG); Universidade Federal do Ceará (UFC); 
Universidade Federal da Bahia (UFBA); 

c) Região Centro-Oeste: Universidade Federal de Goiás (UFG);  
d) Região Sudeste: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 

Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal Fluminense 
(UFF); 

e) Região Sul: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

A pesquisa pelas boas práticas apresentadas pelas universidades públicas 
federais brasileiras selecionadas foi realizada por meio da pesquisa nos sites das 
universidades no período compreendido entre os dias 10 e 20 de outubro de 2017. O 
resultado obtido na pesquisa está apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Ações desenvolvidas pelas universidades federais 

UNIVERSIDADE AÇÕES 

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) 

Lei Estadual nº 5346 reservava 5% das vagas para 
deficientes e filhos de policiais e bombeiros, como forma 
de cotas sociais que também enquadram estudantes de 
baixa renda e/ou oriundos da rede pública de ensino 
(Mundo Educação, 2017). 

Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM, 2017) 

Já tinha reservas de vagas. 

Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (UERGS, 2017) 

Já tinha reservas de vagas. 
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Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB, 2017) 

Já tinha reservas de vagas. 

Universidade Federal do ABC (UFABC, 
2017) 

Criou dois programas para viabilizar a permanência dos 
estudantes: o Auxílio Acessibilidade e o Auxílio Monitoria 
Inclusiva e de Ação Afirmativa. 

Universidade Federal de Goiás (UFG, 
2017) 

Formulou a partir de 2008, por meio do Núcleo de 
Acessibilidade, uma política de acessibilidade. 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS, 2017) 

Criou em 2014 o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade - 
Incluir, com a competência de atender as demandas de 
inclusão e acessibilidade trazidas ao setor pelas pessoas 
atendidas e, junto a elas e em articulação com as suas 
unidades acadêmicas ou administrativas, efetivar os 
serviços de acessibilidade.  

Universidade Federal do Ceará (UFC, 
2017) 

Lançou a cartilha de acessibilidade com audiodescrição 
promovida pela Secretaria de Acessibilidade da UFC. 

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar, 2017) 

Desde 1978 conta com o Programa de Pós-Graduação 
em Educação Especial (PPGEEs) e o curso de 
Licenciatura em Educação Especial (LEESP). 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018 

 

Após a realização da coleta de boas práticas nas universidades selecionadas, 
selecionou-se as ações mais promissoras encontradas. Dentre as alternativas 
elencadas, que vão ao encontro do objetivo pretendido neste estudo, destaca-se: 

a) Garantir ações de adaptações pedagógicas e avaliativas: considerando a 
singularidade da pessoa com deficiência, determinadas após estudo de 
caso, sejam respeitadas nos cursos da UFSC como ampliação do tempo 
de avaliação, prova em formatos individual, oral, sinalizada, em Braile, 
ampliada, tradução da prova em libras, permanência do professor de 
apoio ou intérprete de libras em sala, ampliação do tempo de 
integralização do curso, disponibilização de equipamentos e material 
pedagógico de tecnologias assistivas inclusive em avaliações; 

b) Incluir disciplinas eletivas de Libras, Braille e outras línguas/linguagens 
inclusivas na matriz curricular do ensino médio; 

c) Atendimento no contraturno para alunos com Necessidades Educacionais 
Específicas; 

d) Auxílio Monitoria Inclusiva: os alunos trabalham na confecção de material 
didático acessível e na adaptação dos já existentes; acompanham os 
estudantes com deficiência em sala de aula, laboratórios e biblioteca, 
auxiliando-os na leitura e transcrição de materiais e na realização de 
provas; mapeiam a acessibilidade arquitetônica nos campi da 
universidade, apontando os problemas existentes e propondo inovações 
para um desenho universal; 

e) Auxílio Acessibilidade: subsídio para a aquisição de tecnologias assistivas 
que facilitem a permanência nas dependências da instituição e que 
garantam melhor desempenho acadêmico do estudante; 

f) Oferecer serviços de digitalização, conversão e ampliação de materiais 
bibliográficos impressos e digitais, computadores adaptados com 
softwares leitores e ampliadores de tela, impressão em braile, lupa 
ampliadora digital portátil, escaner leitor de livros, escaner digitalizador de 
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imagens, folheador de páginas, entre outros equipamentos e serviços de 
acessibilidade. 

 
4.1.2 Brainstorming 
 
 O brainstorming também foi utilizado na geração de ideias criativas para o 
enfrentamento do problema público. A técnica foi executada e planejada e a seleção 
das ideias ocorreu utilizando o critério de relação direta ao escopo da problemática 
estudada. 
 A utilização da técnica de brainstorming se mostrou eficaz haja vista que 
novas ideias surgiram em virtude da apresentação de uma primeira. O resultado das 
ideias advindas da realização da aludida técnica está apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Brainstorming do problema público 

 
Fonte: elaborada pelas autoras, 2017 

 

A falta de acessibilidade acadêmica na UFSC possui implicações sob o ponto 
de vista atitudinal, tecnológico e acadêmico (pedagógico), principalmente. Atitudinal 
porque depende da relação com a comunidade acadêmica. Tecnológico quanto às 
tecnologias de educação que impactam diretamente na acessibilidade acadêmica. E, 
pedagógico uma vez que está na relação direta do processo ensino-aprendizagem, 
relação professor-aluno.  
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4.1.3 Soluções genéricas 
 
 Para Secchi (2016, p.80), “por mais complexo e diversificado que seja o 
mundo das políticas públicas, as ferramentas para enfrentamento dos problemas 
públicos podem ser resumidas a poucos exemplares”. Essas alternativas podem 
envolver regulamentação, desregulamentação, aplicações de leis, impostos e taxas, 
informações ao público, entre outras.  

O quadro 3 apresenta as soluções genéricas estabelecidas ao problema 
público da falta de acessibilidade acadêmica na UFSC 
 

Quadro 3 - Soluções Genéricas 

Solução Genérica Variações 

Regulamentação Normativas internas. Criação de modelos e penalidades.  

Aplicação da lei 
Aumentar a fiscalização e controle. Criar unidade especializada ou envolver a 
população nos esforços da fiscalização.  

Campanhas/ 
mobilização 

Campanhas de conscientização e de mobilização. Comunicação inclusiva. 

Prêmios e 
concursos 

Prêmios para os departamentos e centros que contribuam com a acessibilidade 
acadêmica. Prêmio Acessibilidade Acadêmica de Inovação. 

Discriminação 
seletiva positiva 

Alterar o percentual das cotas para mais. Alterar a base discriminatória. Alterar 
a abrangência do público-alvo. Melhorar mecanismos de distinção.  

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017 

 

 Segundo Secchi (2016), o objetivo das soluções genéricas é ser um ponto de 
partida para o estabelecimento das alternativas de solução para o problema público 
analisado. Diante disso, nos próximos tópicos serão apresentadas as alternativas 
encontradas para enfrentamento do problema público. 
 
4.2 As alternativas para enfrentamento do problema público 
 
 Com base nas análises realizadas pela equipe, apresentam-se as soluções 
encontradas para o enfrentamento do problema público detectado: A falta de 
acessibilidade acadêmica na Universidade Federal de Santa Catarina e os impactos 
da implementação da Lei nº 13.409/2016. 
 
4.2.1 Manter cenário atual 
 

A alternativa de manter o cenário atual nada mais é do que a possibilidade de 
manter o status quo. Isso significa que a falta de acessibilidade seria mantida 
naquilo em que há falta de acesso, ou seja, o problema público da falta de 
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acessibilidade acadêmica na UFSC e o impacto da implementação da lei 
permaneceria. 

 
4.2.2 Aplicar as leis de acessibilidade  
 

A alternativa de aplicação das leis é uma alternativa óbvia, ou seja, seria a 
alternativa que já está abrangida por uma política pública. Porém, por outro lado, ela 
é, também, uma alternativa complexa para aplicação em virtude das barreiras 
existentes, o que justifica o fato da continuidade de problema público, apesar das 
políticas públicas já criadas. 
 
4.2.3 Política de comunicação singular e inclusiva  
 

A alternativa de uma política de comunicação singular e inclusiva sugere o 
estabelecimento de uma política de comunicação voltada não só para a diversidade, 
mas também para as singularidades de cada pessoa, que inclua e elimine as 
barreiras do eixo atitudinal.  
  A terminologia singular refere-se ao conceito de singularidade humana. 
Segundo Rosa (2014), as pessoas não podem ser definidas apenas pelo sexo ou 
cor de pele, e sim a partir da conjunção de características com o modo como esse 
ser único se fez ao longo de sua história.  

A condição humana é regulada por normas estabelecidas como estruturas de 
poder, definidas ao longo da história e em cada cultura sobre o que é normal e o que 
não é. Todavia, cada ser humano é particular e singular, uma vez que interage com 
o mundo, recebendo e fornecendo informações, modos de ser e de fazer-se, que 
tem existência própria independente, construindo sua história a partir dos 
instrumentos de sua época e das suas relações (ROSA, 2014). 

Portanto, a política seria construída de forma participativa, com consulta 
pública e participação das instâncias colegiadas da UFSC, pautada na ética, 
princípios democráticos, e com respeito à singularidade do indivíduo.  

A viabilidade da solução é possível por meio de uma decisão institucional. 
Uma política de comunicação representa um instrumento estratégico de gestão a ser 
assumido e praticado por toda comunidade acadêmica, já que interação da 
instituição com os seus públicos de interesse e com a sociedade de maneira geral é 
realizada por todos (IFSC, 2013).  

Na construção de uma política de comunicação interna é necessária a 
compreensão dos processos, ações, estratégias, veículos ou canais que se 
destinam ao relacionamento entre a instituição e seus públicos internos e dos 
públicos internos entre si. É um documento associado ao processo de gestão e à 
cultura organizacional e não se limita aos veículos formais, mas incorpora os 
contatos interpessoais, as relações entre servidores e todas as instâncias que 
permitem a interação dos (e com) os públicos internos (IFSC, 2013).  

De uma política de comunicação se desdobram outros documentos e também 
ações educativas e institucionais da concepção de mundo na qual a política foi 
elaborada e sancionada pela comunidade acadêmica. 
 
4.2.4 Desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e inovação  
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 A alternativa voltada ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e 
inovação foi elaborada na busca, por meio de editais de fomento e parcerias com 
outras instituições, por projetos que proponham metodologias diferenciadas de 
acessibilidade acadêmica para a UFSC.  

Essa alternativa foi elaborada sob a perspectiva de prioridade da gestão, com 
a possibilidade de reserva de recursos orçamentários exclusivos para o fomento de 
projetos focados em soluções para a acessibilidade e, se possível, com editais 
específicos com recursos voltados e dando prioridade à temática. 

O foco seria em projetos com tecnologias assistivas, trabalhando de forma 
cooperativa entre universidade e usuários, buscando diferentes soluções com base 
nas demandas sociais. Assim, os resultados das pesquisas, extensões e inovações, 
além de trabalhar a acessibilidade da UFSC, beneficiaria o processo formativo dos 
alunos dos projetos e a sociedade. 
 
4.3 Definição de critérios e indicadores  
 
 Na etapa de definição de critérios é utilizada a normatividade, ou seja, a 
essência valorativa que pauta a tomada de decisões (SECCHI, 2016). 
 Secchi (2016) aponta que os critérios mais utilizados nas políticas públicas  
são os que confrontam os resultados entre as alternativas, tais como: viabilidade 
política, simplicidade, custo, produtividade, eficiência, eficácia/efetividade, equidade, 
legalidade e perenidade. 
 A falta de acessibilidade acadêmica na UFSC possui um contexto histórico-
social relevante, considerando o caminho percorrido para se chegar ao paradigma 
da inclusão. A análise jurídica-legal apresenta a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva como um marco que tem como 
objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
escolas regulares. A Política orienta os sistemas de ensino na promoção de 
respostas às necessidades educacionais especiais e  garante: 

a) Transversalidade da educação especial - da educação infantil à superior; 
b) Atendimento educacional especializado; 
c) Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
d) Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

profissionais da educação para a inclusão escolar; 
e) Participação da família e da comunidade; 
f) Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 

nos transportes, na comunicação e informação;  
g) Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

 Essa Política, regulamentada em 2008, aponta que, na educação superior, a 
educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a 
permanência e a participação dos alunos (BRASIL, 2008).  
 Entretanto, a consolidação dessa Política deu-se com a publicação da Lei nº 
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - em que a acessibilidade focou  
em eixos que envolvem questões atitudinais, tecnológicas, arquitetônicas, 
pedagógicas, e incluem os eixos de comunicação e digital.  
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 Diante deste contexto, elaborou-se uma matriz de avaliação (Quadro 4) com o 
estabelecimento de pesos para os critérios que contribuirão para a tomada de 
decisão como alternativa para solução do problema de acessibilidade da UFSC.  
 
 
 
 

Quadro 4 – Matriz de avaliação 

Critério Indicador 
Peso 

% 
Status 

quo 
Aplicação 

da lei 

Pesquisa, 
Inovação, 
Extensão 

Política de 
Comunicação 

Singular e 
Inclusiva 

custo e 
investimento 

editais, bolsas, 
fomento  de 
pesquisa, 
inovação e 
extensão  

30 

na 
medida 
do 
possível 

incentiva, 
mas não 
obriga 

priorização 
de recursos 

cursos de 
capacitação 
para os 
comunicadores 

viabilidade 
política  

resistência ou 
apoio de 
atores 
relevantes 

50 
gestão de 
conflitos 

gestão de 
conflitos 

gestão de 
conflitos 

articulação 

eficácia 
impacto que 
causa na 
sociedade 

incluso 
nos 

demais 

não se 
aplica 

impacto 
imediato 

impacto 
no final do 
projeto  

impacto 
contínuo 

acessibilidade 
facilidade de 
encontrar 
soluções 

10 

na 
medida 
do 
possível 

na medida 
da lei 

estabelecer 
como diretriz  

diretriz 

cobertura 
atendimento 
de toda UFSC 

10 

na 
medida 
do 
possível 

na medida 
da lei 

priorização  priorização  

 

TOTAL = 100  

   

Fonte: elaborado pelas autoras, 2017 

 

 O critério de custo tem o menor peso porque em comparação ao resultado 
gerado acaba sendo absorvido como investimento no que se refere às soluções 
criativas encontradas. Com relação ao status quo para a implementação do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, o custo poderia ter outro peso na questão da 
acessibilidade arquitetônica, entretanto, como não é objeto de estudo deste trabalho, 
o custo tem um peso menor se comparado ao investimento.  
 O critério de investimento possui um peso maior visto que necessita da 
viabilidade política definindo como prioridade a destinação de recursos 
orçamentários para a publicação de editais específicos para a acessibilidade.  Por 
esse motivo, optou-se em considerar como um único critério custo e investimento.  
 Já, o critério viabilidade política é o peso que determina a execução das 
alternativas analisadas para a geração de soluções do problema e por isso foi 
atribuído peso de 50%.   
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 Os critérios de acessibilidade e cobertura, contudo, recebem o mesmo peso 
considerando a dependência da viabilidade política e, sua execução, ser 
consequência de priorização das demais alternativas.  
 Por fim, o critério da eficácia não possui peso específico porque seu resultado 
é atingido na implementação de qualquer alternativa, inclusive naquela que 
contempla o cumprimento da lei.  
 
4.4 Projeção de resultados 
  
 Na etapa de projeção de resultados, com base na abordagem racionalista, 
optou-se por realizar-se uma análise de viabilidade política e de implementação 
(AVPI), utilizando-se como base entrevistas com especialistas e teste de empatia. 
 
4.4.1 Análise de viabilidade política e de implementação (AVPI) 
 
 A projeção de resultados por meio da análise de viabilidade política e de 
implementação (AVPI) busca “verificar se as alternativas são capazes de angariar 
apoios políticos fortes o suficiente para superar os oponentes políticos” (SECCHI, 
2016 p.115). 
 
4.4.1.1 Entrevistas com especialistas 
 
 Para que a análise da viabilidade política e de implementação fosse realizada 
de forma que melhor refletisse a realidade do problema público, realizaram-se 
entrevistas com especialistas na área do problema e das soluções elencadas. 
 Nesse sentido, contactou-se profissionais relacionados ao problema e às 
alternativas de solução, com foco em pessoas com conhecimentos teóricos e 
práticos relacionados à acessibilidade acadêmica, à comunicação organizacional, à 
educação inclusiva. Foram encaminhadas perguntas, via e-mail, para sete 
especialistas, sendo obtidas seis respostas. 
 Com relação às dificuldades na acessibilidade acadêmica, foi destacado que, 
com relação ao aspecto pedagógico, a capacitação docente é um ponto que precisa 
ser explorado desde a formação inicial do docente até as formações continuadas, 
pois as barreiras atitudinais tornam excludentes algumas práticas pedagógicas.  
 Sobre a proposta de criação de uma política singular e inclusiva para a UFSC, 
os entrevistados destacaram que o respeito às singularidades e a inclusão são 
fundamentais para a desconstrução das barreiras atitudinais. É necessário, portanto, 
que haja uma discussão em toda a universidade, em nível de gestão em um primeiro 
momento e, então, por meio de capacitação, debates, trocas de experiências, para 
que a política institucional realmente seja implementada e considere os aspectos de 
inclusão. Os entrevistados destacaram a importância do tema e da análise, 
principalmente ao pensar a comunicação como construção de sentidos coletivos e 
para o fortalecimento da democracia. 
 Com relação à alternativa de desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
extensão e inovação com foco na acessibilidade acadêmica, os entrevistados 
consideraram a ideia viável e ressaltaram a importância do envolvimento das 
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pessoas com deficiência nas pesquisas a fim de respeitar as necessidades e 
fortalecer as suas potencialidades. 
 Com as respostas obtidas dos seis especialistas, foi possível perceber que o 
problema público é de alta complexidade, mas que as análises realizadas e as 
propostas de solução estão alinhadas com a visão dos setores e das pessoas que 
estudam/trabalham com a acessibilidade acadêmica.  
    
4.4.1.2 Fase pré-decisória: categorias de análise com apoiadores, neutros e 
opositores 
 
 Diante das respostas obtidas nas entrevistas, analisou-se a viabilidade 
política e de implementação por meio do mapa de posicionamento dos atores na 
fase pré-decisória. O mapa é construído com base nas categorias de apoiadores, 
neutros e opositores (SECCHI, 2016). O quadro 5 apresenta o mapa de 
posicionamento dos atores relacionados a cada uma das alternativas de solução 
selecionadas para enfrentamento do problema público. 
 

Quadro 5 - Mapa de posicionamento dos atores na fase pré-decisória 

 
Status quo 
Manter o 

cenário atual 

Solução óbvia 
Tornar a UFSC 

acessível 

Política de 
comunicação 

singular e 
inclusiva 

Projetos de 
pesquisa, 
extensão e 
inovação 

Apoiadores 
professores, 
técnicos 
administrativos 

pessoas com 
deficiência, SAAD, 
BU, Centros de 
Ensino, Governo 
Federal 

pesquisadores, 
alunos, sociedade 
civil, SAAD 

pesquisadores, 
alunos, sociedade 
civil, associações 
e empresas, 
SAAD 

Neutros 
DFO, DPAE, 
SEPLAN, 
PROGRAD 

DFO AGECOM professores 

Opositores 

pessoas com 
deficiência, 
SAAD, Centros 
de Ensino, BU, 
Governo 
Federal 

Seplan, DPAE, 
PROGRAD 

comunicadores e 
agentes das mídias  

Pró-reitorias 
específicas, 
secretaria de 
inovação 

Fonte: elaborado pelas autoras (2017) 

 

 Vale ressaltar que o mesmo ator pode ser apoiador, neutro e opositor nas 
diferentes etapas de implementação das alternativas de solução. As pessoas com 
deficiência e a SAAD são apoiadoras em todas as alternativas diferentes da 
manutenção do status quo, da qual são opositores. Os setores neutros são aqueles 
executores das ações e atividades relacionadas à solução apresentada. 
 Os pesquisadores, alunos e pessoas com deficiência são apoiadores das 
duas soluções criativas, porém as pró-reitorias envolvidas são opositoras frente às 
dificuldades de viabilização dos projetos. Apesar disso, as pró-reitorias também 
poderiam tornar-se apoiadoras caso a própria Universidade optasse por implementar 
as recomendações sugeridas.  
 De maneira geral, o mapa apresentou-se equilibrado, com mais apoiadores 
que opositores para as duas alternativas criativas e para a solução óbvia. Com 
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relação à manutenção do status quo, os servidores da Universidade mostram-se 
apoiadores, principalmente por uma resistência à mudança. Todavia, com a vinda 
dos novos estudantes com deficiência, tanto docentes quanto técnicos sentirão a 
necessidade de alternativas de solução para a falta de acessibilidade. 
  
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 Com base na análise do problema público, nas alternativas de solução 
elencadas, na análise da viabilidade política e de implementação, recomenda-se que 
o enfrentamento da falta de acessibilidade acadêmica na UFSC e os impactos da 
implementação da Lei nº 13.409/2016 deve-se basear nas duas alternativas 
encontradas: política de comunicação singular e inclusiva; e desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, extensão e inovação. 
 Constatou-se, por meio das entrevistas com especialistas, que as propostas 
de soluções sozinhas não são suficientes para extinguir o problema público. Há a 
necessidade de maior subsídio por parte do poder público para que a UFSC tenha 
condições de tornar-se acessível aos estudantes e, assim, garantir a sua formação. 
Sugere-se para o enfrentamento do problema público apresentado a implementação 
de duas alternativas de soluções criativas, as quais possuem um potencial não de 
extinguir o problema, mas de mitigá-lo gradativamente. 
 A alternativa de uma política de comunicação singular e inclusiva trabalha 
com a ideia de estabelecer uma política de comunicação voltada não só para a 
diversidade, mas também para as singularidades de cada pessoa, que inclua e 
elimine as barreiras do eixo atitudinal. Essa alternativa foi validada por especialistas 
e apresenta-se viável, já que UFSC possui uma agência de comunicação 
consolidada que poderia trabalhar, juntamente com a SAAD e alinhada com a 
administração central da Universidade, na criação e implementação da política de 
comunicação singular e inclusiva.  
 A implementação da política institucional precisa ser trabalhada de forma 
global com a Universidade e a comunidade universitária. Dentre os aspectos 
positivos dessa alternativa está o baixo custo de execução, podendo ser 
implementada aos poucos em cada setor da Universidade.  
 Outra vantagem dessa alternativa é a possibilidade de implementação em 
conjunto ou concomitantemente com outras alternativas e políticas institucionais. 
Acredita-se que a política de comunicação singular e inclusiva pode amenizar o 
problema público se realizada juntamente com o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, extensão e inovação. 
 O desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e inovação com foco 
na acessibilidade acadêmica mostrou-se, também, uma alternativa viável. Por meio 
de editais de fomento e parcerias com outras instituições, a UFSC poderia viabilizar 
projetos cooperativos entre universidade e usuários, incluindo o foco no processo 
formativo de alunos participantes desses projetos.  
 Ao priorizar projetos voltados à acessibilidade no orçamento e gestão 
multiplicam-se as fontes de soluções ao problema. Os projetos desenvolvidos 
gerariam novos produtos ou novas soluções, sejam na forma de metodologias, 
ajudas técnicas, prestação de serviço, tecnologias assistivas ou parcerias diversas. 
Ademais, configura-se em uma estratégia de permanência e êxito de estudantes na 
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universidade pela inserção desses no desenvolvimento de projetos. Priorizar a 
pesquisa, a inovação e a extensão com foco na acessibilidade possibilitaria a 
multiplicação de parcerias e um envolvimento com a sociedade, e viabilizaria a 
inserção sócio profissional do estudante que atue em soluções para a acessibilidade 
acadêmica e a superação de barreiras.  
 A implementação das políticas supracitadas fortaleceria a UFSC e 
possibilitaria o enfrentamento dos desdobramentos da Lei nº 13.409/2016. 
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