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POLÍTICA DE INCLUSÃO 

 

NORMATIVAS INSTITUCIONALIZADAS 

 

2010 

Portaria Nº. 203/10-R, de 15 de março de 2010. Institui a CAENE na UFRN. 

Resolução Nº. 193/2010-CONSEPE, de 21 de setembro de 2010.  

Dispõe sobre o atendimento educacional a estudantes com necessidades educacionais 

especiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2010 -2019). 

Item 8. Atendimento às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

http://www.ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2010-2019-final.pdf 

 

2011 

Portaria Nº. 1.169/2011 – R, de 19 de setembro de 2011. 

Institui comissão para constituírem uma banca especial para o vestibular 2012, com a 

finalidade de analisar os requerimentos dos candidatos ao vestibular com NEE. 

Resolução Nº. 014/2011-CONSUNI, de 11 de novembro de 2011.  

Regimento interno da Reitoria. Subseção III Das Comissões Permanentes. Art.9º.V 

http://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoInternoDaReitoria.pdf  

 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
http://www.ufrn.br/resources/documentos/pdi/PDI-2010-2019-final.pdf
http://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoInternoDaReitoria.pdf


2012 

Portaria Nº. 001/2012-PROGRAD, de 12 de março de 2012.  

Institui comissão para elaborar uma proposta de formação continuada em educação para 

pessoas com NEE na UFRN. 

Portaria Nº 1.456/2012 – R, de 13 de setembro de 2012.  

Institui comissão para constituírem uma banca especial para o vestibular 2013, com a 

finalidade de analisar os requerimentos dos candidatos ao vestibular com NEE. 

2013 

Resolução Nº. 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013.  

Aprova o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN. 

CAPÍTULO XVII - 15.17. Dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf 

Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFRN. Natal, 2013. 

file:///C:/Users/Aluno/Downloads/Regulamento_do_Sistema_de_Bibliotecas_da_UFRN

.pdf 

2014 

Resolução Nº. 054/2014- CONSEPE, de 11 de março de 2014.  

Estabelece normas sobre a política institucional de informação do Repositório de 

Informação Acessível (RIA) da UFRN. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

Portaria Nº. 620/14- R, de 7 de abril de 2014.  

Designa servidores para compor a Comissão gestora do Repositório de Informação 

Acessível na UFRN. 

Resolução Nº. 163/2014- CONSEPE, de 19 de agosto de 2014.  

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
file:///C:/Users/Aluno/Downloads/Regulamento_do_Sistema_de_Bibliotecas_da_UFRN.pdf
file:///C:/Users/Aluno/Downloads/Regulamento_do_Sistema_de_Bibliotecas_da_UFRN.pdf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


Dispõe sobre a concessão de Bolsa Acessibilidade para Estudantes com Deficiência na 

UFRN.  

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

Resolução Nº. 139/2014-CONSEPE, de 22 de julho de 2014.  

Institui a Política Editorial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, à 

qual estarão subordinadas as atividades e ações da Editora da UFRN – EDUFRN. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

Edital nº 01/2014 UFRN/ PROGRAD/ PROPESQ/ PROEX/ PROAE/CAENE - 

Concessão de bolsas para alunos com Necessidades Educacionais Especiais em projetos 

de ações acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

2015 

Portaria Nº 2.265/2015-R, de 6 de novembro de 2015.  

Institui comissão coordenada pela CAENE com a finalidade de propor, implementar e 

acompanhar ações da política de acesso à informação e à comunicação no âmbito da 

UFRN.  

Portaria nº 1.619/15-R, de 24 de agosto de 2015. 

Institui comissão coordenada pela CAENE com a finalidade de propor, implementar e 

acompanhar ações da política de acesso à informação e à comunicação no âmbito da 

UFRN.  

 

2016 

Edital nº 001/2016 PROGRAD/CAENE – Processo Seletivo de Bolsa Tutoria 

Inclusiva  

file:///C:/Users/Aluno/Downloads/Edital_0012016_-_Bolsa_de_Tutoria_Inclusiva.pdf  

 

Portaria n.º 1.809/16-R, de 26 de agosto de 2016. 

 

Institui Grupo de Trabalho para análise de proposta inclusiva (cotas para deficientes), 

dos Editais de Concurso Público no âmbito da UFRN. 

 

 Portaria nº 102/16-PROGESP, de 16 de Fevereiro de 2016. 

 

 Institui o Programa de Integração ao Serviço Público para os Servidores Técnico-

Administrativos em Educação ingressantes na UFRN. 

 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
file:///C:/Users/Aluno/Downloads/Edital_0012016_-_Bolsa_de_Tutoria_Inclusiva.pdf


 

2017 

 

RESOLUÇÃO N
o
 025/2017-CONSAD, de 29 de junho de 2017. 

 

Institui e regulamenta o Programa de Capacitação e Qualificação – PCQ dos servidores 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

 

Portaria nº 1.649/17-R, de 04 de agosto de 2017. 

Regulamenta as normas referentes à prestação de serviço de tradução e interpretação da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

 

Portaria nº 1.157/17-R, de 12 de junho de 2017. 

Cria o Comitê de Serviços de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, vinculada à Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidade 

Educacional Especial – CAENE da UFRN. 

 

Portaria nº 2.729/17-R, de 21 de dezembro de 2017. 

Institui Comissão Coordenadora do processo de validação, com a finalidade de 

gerenciar o processo relacionado à validação dos termos de autodeclaração de 

candidatos com deficiência, submetidos a processos seletivos para os cursos de nível 

técnico e de graduação da UFRN e analisar, em primeira instância, os recursos 

interpostos aos procedimentos relativos à validação. 

 

Resolução nº 182/2017-CONSEPE, de 14 de novembro de 2017. 

Institui a Política de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf 

Resolução nº 181/2017-CONSEPE, de 14 de novembro de 2017. 

Aprova a política de melhoria da qualidade dos cursos de Graduação e de Pós-

Graduação oferecidos pela UFRN. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

 

Resolução nº 205/2017 - CONSEPE, de 19 de dezembro de 2017. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


Estabelece procedimentos e critérios para validação da autodeclaração de pessoas com 

deficiência nos processos seletivos para ingresso nos cursos de nível técnico e de 

Graduação da UFRN, em decorrência do disposto nas Leis no. 12.711/2012 e no. 

13.409/2016, e dá outras providências. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf  

 

 

 

 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf

