
3 CONSIDERAÇÕES

Trabalhar com o Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão me trouxe mudanças no comportamento
pessoal e profissional, pois é criada uma visão
mais abrangente das pessoas ao redor.

Desenvolvi uma consciência a respeito do
próximo, e sobre suas limitações físicas
individuais.

Outro ponto importante no aprendizado, é
notar as dificuldades financeiras da universidade,
que instiga uma indignação, pois tais dificuldades
que torna a universidade apenas para alguns,
invés de para todos, como seria o ideal.

O integrantes do NAI são professores
engajados com a causa de pessoas com
deficiência (PCD’s) e que têm disposição para
enfrentar as dificuldades e limitações do campus e
da universidade como um todo.

A experiência é enriquecedora, pois mudou
minha a posição e comportamento como cidadã
diante da sociedade.

1 INTRODUÇÃO

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
da UNIFESP Diadema surgiu recentemente com a
demanda de as universidades aderir a política de
cotas para alunos com deficiência no vestibular.

O NAI possui dois grandes principais
problemas, sendo o primeiro a divulgação do
núcleo, por ser criado recentemente não há
conhecimento entre os alunos sobre, e o segundo
é a estrutura do campus, que não é adequada
para alunos com limitações físicas

Para a primeira demanda foi desenvolvida
redes sociais do Núcleo com finalidade de
divulgar a existência e propostas do mesmo, outra
intervenção que deverá ocorrer em Novembro de
2019 é a exposição de murais sobre o NAI e seus
alunos. A segunda demanda é desenvolvida
principalmente pela infraestrutura do campus, no
entanto, os alunos pretendem desenvolver
oficinas de biocontrução como alternativa para
criação de rampas.
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2 DESENVOLVIMENTO

Para a divulgação do NAI e que os alunos

tenham conhecimento do trabalho e o que o

Núcleo pode fazer pelos alunos com deficiência

foi criada redes sociais (instagram, facebook) do

próprio Núcleo, nestas redes sociais é alimentada

com publicações que envolvam a problemática de

acessibilidade e inclusão.

Outra ideia que será posta em prática em

Novembro de 2019, é a criação e exposição de

murais apresentando o NAI e nossos alunos.

Para tentar minimizar de forma emergencial os

problemas de acesso devido a falta de

infraestrutura adequada, será organizado uma

oficina pelos alunos de biocontrução, que é uma

técnica mais barata e rápida, para elaboração de

rampas pelo campus.
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