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A partir de agora, todas as universidades, públicas ou particulares, terão de oferecer 
acessibilidade em suas áreas físicas e nas comunicações para pessoas portadoras de deficiências. 
Portaria neste sentido foi assinada pelo ministro interino da Educação, Rubem Fonseca Filho, e 
publicada hoje, 11, no Diário Oficial da União. 
 
Atender aos requisitos constantes na Portaria 3.284/2003, de acordo com a secretária de 
Educação Especial do MEC, Claudia Pereira Dutra, passa a ser uma obrigação das universidades. 
No momento de abrir um novo curso superior ou requisitar sua renovação, a universidade terá de 
cumprir a exigência. Segundo ela, “é uma medida de fundamental importância, porque vai facilitar 
o acesso dos portadores de deficiências ao ensino superior”. 
 
Claudia Pereira destaca que muitos portadores de deficiência têm movido ações judiciais para 
garantir seus direitos. Com a medida, os direitos dessas pessoas ficam assegurados. A portaria 
determina que na avaliação das condições de oferta de cursos superiores – para autorizá-los, 
reconhecê-los e renová-los – sejam incluídos requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras 
de necessidades especiais.  
 
Estes requisitos dizem respeito a carências de alunos portadores de deficiência física, visual e 
auditiva. Eliminação de obstáculos para circulação do estudante, permitindo acesso aos espaços 
de uso coletivo; reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço; 
construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores e adaptação de portais e 
banheiros com espaço suficiente para permitir a circulação de cadeira de rodas são alguns dos 
requisitos. 
 
A portaria exige compromisso formal das instituições de ensino superior para manter sala de 
apoio equipada com máquina de datilografia e impressora em braile acoplada ao computador, 
sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de 
tela e outros equipamentos para alunos portadores de deficiência visual.  
 
Para portadores de deficiência auditiva é necessário oferecer intérprete de língua de sinais, 
especialmente durante a realização de testes; e flexibilidade na correção das provas escritas, 
dentre outros itens que precisam ser cumpridos. A Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), 
com suporte técnico da Secretaria de Educação Especial (Seesp/MEC), em 90 dias, tomará 
medidas necessárias à incorporação dos requisitos definidos na portaria. 
 
Mais informações, na Seesp, pelos telefones (61)410-9115 e 410-9116 ou na Sesu, pelo telefone 
(61)410-9785. 
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