
3 CONSIDERAÇÕES

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Foi proposto estabelecer uma levantamento a respeito das dificuldades que se deparam as 
pessoas com deficiência para a efetivação da permanência iniciando com a indicação da conceituação 
destas, com a finalidade de averiguar quais pessoas na Unifesp Campus – Diadema que se encontram 
abarcadas nesta categoria de minorias. 

Após, almeja abordar o Âmbito de proteção a estas pessoas ressaltando que seu direito está 
sacramentado no texto constitucional, encontrando-se erigido à seara de reconhecimento como Direitos 
humanos a ser exposto com diversos instrumentos internacionais, alusivos a temática.( ARAUJO, L.A.A 
proteção constitucional das pessoas com deficiência. Brasília. Corde, 1994)
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2 DESENVOLVIMENTO

2.0 LEI N* 13.146. DE 6 de julho de 2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com 

deficiência. 

2.1 Acolhimento.

2.2 Abordagem aos alunos.

2.3 Necessidades da construção de vias de acessibilidades para recebimento de novos alunos 

com deficiência, estrutura e outras.

2.4 A fala de alguns alunos de diversos cursos do campus. (anônimo) (SASSAKI, R. K.)

Durante toda a realização do trabalho de campo, assumimos o desafio de buscar o 

envolvimento de diversas áreas em diferentes níveis, porém todos participando direta ou indiretamente.

Consideremos, sem dúvidas que o grande “facilitador” durante todo o transcurso do trabalho foi a 

metodologia do baseado em problemas ligados a acessibilidade à inclusão.
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