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RESUMO

Atualmente, a acessibilidade é um benefício adquirido para que as pessoas com necessidades especiais possam transitar nos lugares de uso 
comum, seguindo o direito universal de ir e vir pertencente a todo cidadão. Esse tema vem se constituindo como foco permanente de discussões 
em vários ambientes educacionais. Seu estudo é de suma importância para um bom projeto, podendo ser interpretado como a eliminação de 
barreiras arquitetônicas, adequação de transporte para os indivíduos com deficiência, provimento de equipamentos e recursos específicos para 
que as pessoas com limitações de locomoção possam ter acesso à informação oportuna para um deslocamento sem obstáculos. Os portadores de 
necessidades especiais são constituídos por cidadãos com limitações de locomobilidade, se enquadrando também nessa classe, os idosos, 
gestantes, pessoas com criança de colo, com mobilidade reduzida temporária e obesas, gerando desta forma, uma redução de locomoção, 
flexibilidade, coordenação motora e percepção. Os principais entraves encontrados na maioria dos lugares de acesso são: escadas, portas e 
corredores estreitos, banheiros não adaptados, telefones públicos mal instalados, falta de sinalização ou até mesmo mal posicionada. Sua 
aplicação vem sendo utilizada cada vez mais em ambiente universitário, tornando esses espaços mais acessíveis aos portadores de mobilidade 
física e visual. Assim, o presente estudo tem como objetivo diagnosticar as dependências internas da Faculdade Estácio de Castanhal, onde foram 
implantadas as adaptações, conforme as disposições das normas adotadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Desta forma, 
poder-se-á averiguar, do ponto de vista do estudante portador de necessidades especiais, se o projeto implantado no âmbito interno dessa 
instituição de ensino, equivale as reais primordialidade para espaço no qual estará sendo estudado. Para tanto, se fará pesquisas bibliográficas 
sobre o tema, além disso, obteremos coleta de dados, proveniente de entrevistas semiestruturada juntos aos estudantes, professores, 
funcionários, visitantes, idosos, portadores de deficiências físicas, sensoriais e de dificuldades de locomoção, com o intuito de apreender a 
percepção dos interpelados no momento do depoimento. De posse dessas informações, se farão propostas para cada problema identificado, 
utilizando os critérios técnicos de acordo com as legislações e normas vigentes, além desses preceitos, tomaremos também como ênfase a 
questão para a conscientização dentro da comunidade acadêmica. A importância do estudo se verifica no sentido de indicar que a acessibilidade 
é um caminho para a inclusão do estudante com necessidade especial no contexto universitário.
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