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PROGRAMA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

Art. 1º - O Programa de Inclusão e Acessibilidade da Faculdade de Balsas visa articular, fomentar 
e consolidar uma política de acessibilidade e inclusão, provendo a adequação frente às barreiras 
pedagógicas, arquitetônicas, urbanísticas, informação e comunicação, a fim de promover a 
acessibilidade e permanência dos estudantes, docentes, colaboradores e comunidade externa. 

 

Art. 2° - Os conceitos de acessibilidade e inclusão estão intrinsicamente ligados. A Faculdade de 
Balsas concebe a acessibilidade como condição de possibilidade para a transposição das 
barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social.  

§1º - Acessibilidade é aqui entendida como condição acessível aos lugares, às pessoas, à 
comunicação e aos serviços. É a possibilidade de interagir com o ambiente de forma segura, com 
o máximo de autonomia possível, mesmo que as pessoas tenham singularidades acentuadas. 

§2° - Educação inclusiva, é aqui definida como o atendimento educacional especializado a 
estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 3° - O programa de inclusão e acessibilidade está pautado na promoção do respeito aos 
direitos humanos, à diversidade, e à práticas autossustentáveis. 

PARAGRAFO ÚNICO - São princípios deste programa: 

I. A diversidade não se opõe ao de igualdade, pois a igualdade busca respeitar as 
diversidades; 

II. A acessibilidade atitudinal pressupõe um contexto social livre de preconceitos e 
discriminações, no qual atitude é um sistema de disposições cognitivas, afetivas e 
comportamentais, onde predomina a aceitação, a confiança e o respeito; 

III. A dinamicidade curricular que busca flexibilizar e adequar o currículo geral às 
características dos estudantes nos diferentes níveis de diferenças;  

IV. O equilíbrio de direitos e responsabilidades entre as pessoas respeitando as 
diversidades; 

V. A concepção e adequação de objetos, edificações, ambientes e espaços acadêmicos 
que contemplem a diversidade humana. 

 

Art. 4° - O programa de inclusão e acessibilidade tem como objetivos: 

I. Definir a política de acessibilidade no âmbito da Faculdade de Balsas; 

II. Propor, desenvolver, acompanhar e avaliar medidas de melhoria na elaboração e 
execução de propostas institucionais; 
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III. Desenvolver ações de conscientização e atividades favoráveis à percepção do outro 
sem preconceito, estigmas e estereótipos. 

 

DO COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

Art. 5° - Para viabilizar de ações do programa de inclusão e acessibilidade, a direção geral criará 
o Comitê de Inclusão e Acessibilidade, doravante denominado de CIA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CIA terá seu atendimento voltado para desenvolver e acompanhar as 
políticas institucionais e nacionais e promover ações de conscientização e atividades favoráveis à 
percepção do outro sem preconceito, estigmas e estereótipos. 

 

Art. 6º - O CIA será constituída por portaria da direção geral, nomeando um coordenador e mais 4 
membros de diferentes áreas de conhecimento e trabalho. 

 

Art. 7º - O CIA reunir-se-á, ordinariamente, a cada início de semestre, ou extraordinariamente, 
sempre que convocado pelo coordenador ou pela diretoria da Faculdade de Balsas. 

 

Art. 8º - São atribuições do CIA: 

I. Propor e desenvolver ações afirmativas para superação de barreiras que inviabilizem a 
acessibilidade arquitetônica, atitudinal, das comunicações, digitais e pedagógicas no 
âmbito da Faculdade de Balsas; 

II. Promover e estimular ações que garantam o acesso e permanência de pessoas com 
deficiência no ensino superior; 

III. Estudar a legislação pertinente à acessibilidade, aplicável à instituição de ensino 
superior; 

IV. Registrar e divulgar as ações e políticas desenvolvidas pelo CIA; 

V. Avaliar e encaminhar parecer à direção geral da Faculdade de Balsas sobre a 
necessidade de implementação de espaços ou recursos multifuncionais (ambientes 
dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a 
oferta do atendimento educacional especializado – Decreto 7611/2011); 

 

Art. 9º - Caberá ao CIA, no âmbito da acessibilidade arquitetônica, em conformidade com o 
Decreto nº 5.296/2004, a Lei nº 13.146/2015 e a ABNT 9050/2015: 

I. Propor adaptação do ambiente acadêmico, oferecendo rota de interligação acessível, 
permitindo o livre acesso e circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida por todos os prédios da instituição; 

II. Reservar vagas no estacionamento da instituição para veículos que conduzam ou 
sejam conduzidos por pessoas com necessidades especiais; 
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III. Propor adaptação do mobiliário urbano para que disponha de superfície acessível para 
atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

IV. Propor adaptação em sanitários e seus equipamentos acessórios, de maneira que 
possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

V. Indicar a necessidade de diferentes formas de sinalização (visual, tátil e sonora), 
facilitando a orientação da pessoa com deficiência; 

VI. Reservar e sinalizar assentos preferenciais para pessoas com necessidades 
especiais.  

 

Art. 10º - Caberá ao CIA, no âmbito da acessibilidade atitudinal: 

I. Propiciar atendimento prioritário do deficiente e de pessoas com mobilidade reduzida, 
em conformidade com o art. 6º, do Decreto nº 5.296/2000; 

II. Capacitar docentes e corpo técnico-administrativo para melhor comunicação e práticas 
inclusivas para pessoas com necessidades especiais e diversidades; 

III. Acompanhar o tratamento a ser dispensado aos estudantes, docentes e colaboradores 
com deficiência e diversidades, com o objetivo de minimizando suas necessidades e 
coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, recomendando eventual aplicação de 
sanções pelo descumprimento dessas normas. 

 

Art. 11º - Caberá ao CIA, no âmbito da acessibilidade pedagógica: 

I. Quando solicitado e/ou necessário, acompanhar os estudantes com necessidades 
especiais, oferecendo atendimento educacional especializado; 

II. Analisar a necessidade de adaptação do processo seletivo, de avaliações e de 
material didático, enviando parecer à diretoria geral; 

III. Orientar docentes e coordenadores de curso na condução de aulas e na adoção da 
flexibilização na realização e correção de provas para as pessoas diferentes; 

IV. Propor plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille e de fitas sonoras 
para uso didático, quando solicitado; 

V. Proporcionar intérprete e tradutor de libras ao deficiente auditivo, quando solicitado. 

 

Art. 12º - Caberá ao CIA, no âmbito da acessibilidade nas comunicações: 

I. Possibilitar o acesso aos meios de comunicação disponíveis na instituição, sendo livre 
a manifestação do pensamento, desde que respeitada a política interna de 
comunicação e normas institucionais; 

II. Propor e solicitar ajudas técnicas ou equipamentos e programas de tecnologias 
assistivas, quando necessário e solicitado. 
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Art. 13º - O CIA manterá um espaço no site da Faculdade de Balsas, por meio do qual serão 
disponibilizadas as informações sobre a comissão, bem como os meios de acesso aos serviços 
oferecidos. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14º - Os casos omissos serão resolvidos pelo CIA e suas deliberações encaminhadas à 
direção geral que poderá vetá-las em parte ou no todo. 

 

Art. 15º - O presente programa de inclusão e acessibilidade da Faculdade de Balsas entra em 
vigor na presente data. 

 


