
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS INOVADORAS NA
GRADUAÇÃO - CEPIGRAD

NÚCLEO DE APOIO ÁS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS -
NAPNE

GRUPO DE TRABALHO:  BANCA DE VERIFICAÇÃO DE
AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRENTES ÀS VAGAS

PARA PCD

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SISTEMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Profa. Dra. Laura Ceretta Moreira (UFPR) Coordenadora

Profa. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo (UNIFESSPA)

Profa. Dra. Vanessa Helena Santana Dalla Dea (UFG)

Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo (UFRN)

Prof. Dr. Leonardo Santos Amâncio Cabral (UFSCar)

Curitiba

 2018



NUCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS-

UFPR

I ENCONTRO DE GESTORES DE VERIFICAÇÃO DE

AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRENTES ÀS VAGAS

PARA PPI/PCD

O  I  Encontro  de  Gestores  de  Verificação  de  Autodeclaração  para

Concorrentes às vagas para PPI/PCD, realizado nos dias 17 e 18 de maio de

2018, reuniu representação de 25 IFES e se consagrou como um importante

momento que discutiu a implementação das recentes políticas afirmativas de

inclusão no ensino superior; os desafios, encaminhamentos e critérios que as

IFES  estão  estruturando  para  atendê-las,  assim  como  os  caminhos  para

garantir os direitos ao acesso ao ensino superior às pessoas que apresentam

deficiência.

Em linhas gerais o encontro objetivou:

• Oportunizar  o  relato  das  experiências  institucionais  das  bancas  de

Autodeclaração/validação;

• Discutir os encaminhamentos destinados a operacionalização de editais

para processo seletivo de acesso às universidades;

•  Aprofundar a definição de conceitos e critérios para o público-alvo das

Leis 12.711/2012 e 13.409/2016;

• Analisar  a  documentação  a  ser  validada  pelas  bancas  de

Autodeclaração/validação;



• Discutir a composição dos membros formadores das bancas;

• Analisar  recursos  encaminhados  às  bancas  e  os  processos  de

judicialização no âmbito das IFES;

• Organizar  proposições  norteadores  que  possam  colaborar  com  o

adensamento  das  discussões  e  encaminhamentos  acerca  bancas  de

Autodeclaração/validação.

 O  Encontro  contou  com  três  grupos  de  trabalhos,  sendo  o  GT  dos

gestores  da  banca  validação  da  autodeclaração  de  pretos  e  pardos,

coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Vinicius Baptista da Silva, o GT dos gestores

da banca validação da autodeclaração indígena foi coordenado pela Profa. Dra.

Ana  Elisa  de  Castro  Freitas  e  o  GT  da  banca  da  Banca  validação  da

autodeclaração dos candidatos com deficiência teve a coordenação da Profa.

Dra. Laura Ceretta Moreira.

A  seguir  será  apresentado  o  relatório  básico  do  GT  que  discutiu  as

experiências  e  critérios  ao  acesso  de  pessoas  com  deficiência  ao  ensino

superior.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 
I ENCONTRO DE GESTORES DE VERIFICAÇÃO DE

AUTODECLARAÇÕES DE CONCORRENTES ÀS VAGAS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O I Encontro De Gestores De Verificação De Autodeclarações De

Concorrentes Às Vagas Para Pessoas Com Deficiência, promovido pela UFPR,

ocorreu entre os dias 17 e 18 de maio de 2018, nas dependências da Pró-

Reitora de Graduação da UFPR, 14 das 25, Instituições Federais de Ensino

Superior presente no evento participaram do referido GT:

UFPR - Universidade Federal do Paraná

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

UFRN - Universidade Federal do rio Grande do Norte



UFG - Universidade Federal de Goiás

UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

IFSul - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Sul 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UFPel - Universidade Federal de Pelotas

UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa

IFPR – Instituto Federal do Paraná

Anteriormente às atividades previstas na agenda do evento, no dia

16 de maio de 2018 foi realizada a revisão prévia do documento orientador1

sobre  reserva  de  vagas  para  pessoas  com  deficiência  nas  IFES,  além  da

organização  metodológica  para  os  devidos  encaminhamentos  a  serem

realizados pelo grupo de trabalho nos dias 17 e 18.

Na quinta feira, dia 17 de maio de 2018, as atividades iniciaram-se

com a apresentação e aprovação, pelo grupo de trabalho, da metodologia a ser

adotada ao longo do período previsto.

A parte da manhã foi dividida em dois momentos, a saber:

Parte da Manhã – 17 de maio de 2018

1º MOMENTO: MAPEANDO AS EXPERIÊNCIAS 

1 Documento publicado em março de 2017 pelo Grupo de Trabalho Interinsttucional sobre Cotas para
as Pessoas com Defciincia nas Insttuiççes Federais de Ensino Superior - GTI-CPcDIFES. Entre os dias 21
e 22 de Março de 2017, nas dependincias da Universidade Federal do Paraná – UFPR, o referido Grupo
de Trabalho Insttucional (GTI) se reuniu, sob a coordenação e a convite da Profa. Dra. Laura Cereta
Moreira. O GTI qual foi composto por professores convidados que discutem a temátca da Inclusão no
Ensino Superior nas cinco regiçes brasileiras: Prof. Dr. Allan Rocha Damasceno (Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ); Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo (Universidade Federal do
Rio Grande do Norte – UFRN); Prof. Dr. Leonardo Santos Amâncio Cabral (Universidade Federal de São
Carlos – UFSCar); Profa. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo (Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Pará – UNIFESSPA); Profa. Dra. Vanessa Helena Santana Dalla Dea (Universidade Federal de Goiás –
UFG).  Enquanto  colaboradores  provenientes  da  insttuição  acolhedora  (UFPR)  estveram  presentes:
Profa.  Dra.  Iasmin  Zanchi  Boueri;  Profa.  Dra.  Ruth  E.  Cidade;  Profa.  Dra.  Sueli  Fernandes;  e  as
doutorandas Vanessa Carolina da Silva, Cristne Ribeiro da Silva e Denise Maria de Matos.



Identificação de elementos que constituem os contextos e práticas inerentes

aos processos de ingresso das pessoas com deficiência na Educação Superior.

Os  referidos  elementos  foram  compilados  em  um  quadro  orientador  das

discussões constituído em diferentes categorias, a saber: 

 Número  de  candidatos  deferidos:  O  número  de  candidatos

autodeclarados com deficiência deferidos nos processos seletivos que

tiveram como referência a Lei nº 13.409/2016 contemplou um total de

728 tendo uma variação entre as instituições de sete a 131 e uma média

de 56 candidatos;

 Proporção de vagas destinadas ao sistema SiSU: Quanto ao percentual

de participação no SISU verificou-se que nove instituições realizam o

SISU em 100% de seu processo seletivo para ingresso,  três utilizam o

SISU parcialmente (20%, 50% e 80% respectivamente) e uma não utiliza

o SISU na seleção de seus candidatos;

 Se  a  IES  já  adotava  o  sistema  de  reserva  de  vagas/vagas

suplementares/aditamento: Quanto a adoção de reserva de vagas para

pessoas  com  deficiência  anteriormente  a  publicação  da  Lei  nº

13.409/2016,  apenas quatro  instituições já  tinha algum percentual  de

reserva de vagas destinadas a esse público;

 Composição da banca de verificação /  validação:  No que se refere a

forma  como  foi  constituída  a  composição  das  bancas  de  verificação

/validação para análise da autodeclararão de pessoas com deficiência

predominou o caráter interdisciplinar, envolvendo profissionais (técnicos

e/ou docentes) de diferentes áreas da instituição (médicos, assistentes

sociais,  psicólogos,  pedagogos,  fisioterapeuta,  educador  físico,

terapeuta  ocupacional,  sociólogo,  advogado,  fonoaudiólogo,  intérprete

de  libras,  secretário  geral  e  pessoas  com  deficiência),  assim  como

colaboradores  externos  (de  movimentos  sociais,  de  secretarias  de

educação,  de  outras  universidades)  no  entanto,  uma  realizou  como

procedimento apenas a perícia médica e duas não tiveram bancas;



 Indicação/nomeação  da  banca:  A  maioria  (dez)  das  bancas  foram

nomeadas pelo (a) reitor (a) e/ou pró-reitor (a) de graduação ou ensino

por meio de portaria;

 Abordagem da banca (por categoria  de deficiência ou generalista): A

forma  de  organização  das  bancas  para  avaliação  dos  candidatos

autodeclarados com deficiência foi em sua maioria (dez) generalista, isto

é, não tiveram bancas especificas para cada categoria de deficiência.

Ressalta-se que em função disso, houveram relatos sobre a dificuldade,

particularmente,  de uma maior  precisão de avaliar  as especificidades

contidas  nos  laudos  médicos,  diferentemente  daquelas  que  se

organizaram para atender os candidatos por categorias de deficiência, o

que favoreceu maior segurança e clareza na avaliação realizada;

 se  a  banca  teve  acesso  prévio  à  documentação  do  candidato: Seis

bancas  de  verificação/validação  não  tiveram  acesso  prévio  a

documentação  dos  candidatos  autodeclarados  com  deficiência.

Ressalta-se que três instituições referiram que essa documentação só

foi avaliada posterior a matricula dos estudantes que se autodeclararam

com deficiência;

 se  (e  quais)  as  normativas  legais  estavam  explícitas  no  edital:  As

normativas  que  serviram  para  nortear  o  processo  seletivo  para  os

candidatos autodeclarados com deficiência foi explicitada no edital por

oito instituições, em três estas normativas foram situadas parcialmente e

uma  delas  não  apresentou  nenhuma  normativa  apenas  a  Lei

13.409/2016;

 se a banca adotou normativas não explícitas no edital (e quais): Duas

instituições referiram que fez uso de normativas legais que não foram

previamente explicitadas no edital, durante o processo de avaliação dos

candidatos autodeclarados nas bancas para análise de deferimento ou

indeferimento;



 quais  os  instrumentos/protocolos  adotados na banca de verificação /

validação: Sobre os instrumentos utilizados pela banca para avaliação

dos candidatos que se autodeclararam com deficiência foram citados

protocolos/formulários  (14),  roteiros  de  entrevistas  (nove),  filmagem

(três) e gravação (três);

 se  a  banca  permitiu  apresentar  documentos  em  sobre  estado

(complementar em um período posterior):  Sete instituições permitiram

durante a avaliação da banca que os candidatos que se autodeclararam

com deficiência,  que não apresentaram os documentos exigidos pelo

edital,  pudessem apresentar  posteriormente  os  referidos  documentos

dentro do período permitido pelas instituições;

 qual  a  documentação  solicitada  para  o  processo  de

verificação/validação  (laudos  e  outros): Para  elegibilidade  dos

candidatos  que se autodeclararam com deficiência para  concorrer  às

reservas de vagas, todas as instituições que realizaram as bancas de

verificação/validação  solicitaram  laudo  médico  comprobatório  da

condição  de  deficiência.  Dessas,  apenas  duas  instituições  relataram

também  que  utilizaram  uma  avaliação  considerando  a  abordagem

biopsicossocial dos candidatos através da CIF;

 quem foram os elegíveis (pessoas com deficiência ou outras também?):

O público elegível pelas instituições no que tange aos candidatos que

poderiam concorrer às vagas de reservas para pessoas com eficiência

em sua maioria considerou as pessoas com deficiência e as pessoas do

transtorno do espectro autista, no entanto além dessas condições duas

instituições  consideraram  também  pessoas  com  altas

habilidades/superdotação  e  uma  instituição  apenas  pessoas  com

deficiência sem considerar  o  público  das pessoas com transtorno do

espectro autista;



 como  a  pessoa  recebe  o  deferimento  ou  indeferimento  –  site,

telefonema, e-mail, no momento, carta / com ou sem a justificativa do

indeferimento: Os  resultados  de  deferimento  ou  indeferimento  dos

candidatos  que  se  apresentavam as  bancas  de  verificação/validação

foram emitidos posteriormente via sistema eletrônico (e-mail, aplicativo,

site da instituição ou núcleo de acessibilidade) por sete instituições, e

quatro  referiram  declarar  pessoalmente  o  resultado  no  momento  da

própria avaliação da banca;

 cursos  mais  procurados  pelos  candidatos:  Dentre  as  áreas  de

conhecimento relacionados à procura dos  cursos de graduação pelos

candidatos  que  se  autodeclararam  com  deficiência  percebe-se  que

houve uma heterogeneidade para além da área de humanas, revelando

principalmente a procura desses candidatos por cursos com tradição de

alta concorrência como medicina, odontologia e direito, por exemplo.    

Após  a  reunião  e  sistematização  desses  elementos,  o  quadro  foi

compartilhado com o referido Grupo de Trabalho para posterior análise, em

consonância com os elementos que seriam identificados no segundo momento,

descrito a seguir.

2º MOMENTO: PROPOSIÇÕES, POSSIBILIDADES E DIRETRIZES 

Discussões  e  Proposições  sobre  a  elaboração  e  aprimoramentos  de

editais de ingresso das IFES, considerando-se particularmente possibilidades

de diretrizes para a organização e funcionamento das bancas de verificação /

validação,  bem  como  possíveis  procedimentos  a  serem  adotados  frente  a

recursos administrativos e judiciais.

Parte da Tarde – 17 de maio de 2018

A parte da tarde, por sua vez, foi constituída por um momento único de

discussões fomentadas pela Profa. Dra. Enicéia Gonçalves Mendes (UFSCar),



convidada pela UFPR. Na ocasião, o Grupo de Trabalho como um todo trouxe

problemáticas inerentes à:

1) Definição de critérios de elegibilidade do público a usufruir  do

sistema de reserva de vagas para o ingresso nas IES;

2) Questões  sobre  judicialização  de  procedimentos  adotados  e

resultados emitidos pelas bancas de verificação / validação; 

Do  conjunto  das  discussões  realizadas,  como  resultado,  tivemos  os

seguintes  encaminhamentos  à  luz  de  direcionamentos científicos  e  político-

legais nacional e internacional:

a. Sugestão de se convencionar critérios e/ou instrumentos, sob a

perspectiva biopsicossocial, das bancas de verificação / validação

para pessoas com deficiência, contribuindo com posicionamentos

menos  arbitrários  nas  tomadas  de  decisão,  e  ainda  com  a

prevenção e amparo a possíveis situações de judicialização;

b. Resgatar  a  importância  da  implementação  de  um  cadastro

nacional de Pessoas com Deficiência, com articulação junto aos

Estados e Municípios, para processos de avaliação processual e

continuada,  contribuindo com a abordagem biopsicossocial  das

bancas de verificação / validação;

c. Trabalhar em minutas,  que poderão servir  de diretrizes às IES

brasileiras,  dedicadas  às  seguintes  frentes:  Edital;  Resoluções

Institucionais;  Protocolos  para  as  Bancas  de  Verificação  /

Validação  (dentre  os  quais  foi  sugerido  o  Índice  de

Funcionalidade Brasileira para contribuir com a elaboração de um

“Barema Nacional  para as  Bancas de Verificação /  Validação”;

Fluxograma  de  Organização  e  Funcionamento  das  Bancas  de

Verificação / Validação);

d. Para  a  composição  das  bancas  de  verificação  /  validação  por

equipe multiprofissional e interdisciplinar, as instituições poderão

adotar  oportunidades  de  formação,  bem  como  um  modelo  de

rodízio dentre os seus integrantes, no intuito de contribuir com a



construção de uma cultura na qual  a responsabilidade seja de

todos, e não restritamente de um grupo específico;

e. Valorizar e se valer da participação das pessoas com deficiência

e de seus movimentos coletivos em todo o processo de tomadas

de decisão, elaboração de instrumentos, definição de critérios e

realização das bancas de verificação /  validação2 propriamente

dita;

f. Ressaltar a importância da apreciação do presente documento no

âmbito  do  COGRAD,  com  vistas  a  encaminhamentos  via

ANDIFES, que fomentem análise minuciosa das normativas que

atendam às demandas inerentes ao acesso de candidatos com

pessoas  com  deficiência  na  Educação  Superior  Brasileira,

sobretudo: Anexo III do Decreto nº 3.048/1999; Art. 4º do Decreto

nº  3.298/1999  e  alterações  introduzidas  pelo  Decreto  nº

5.296/2004; § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro

de  2012  (Transtorno  do  Espectro  Autista);  Súmula  nº  377  do

Superior Tribunal de Justiça (STJ); Art. 2º da Lei nº 13.146/2015;

Decreto  9.034/2017,  de  20  de  abril  de  2017,  observados  os

dispositivos  da  Convenção  sobre  os  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto

nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

Parte da Manhã – 18 de maio de 2018

3˚ MOMENTO: APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO

Sistema criado pela UFPR/ Núcleo de Concursos (NC), utilizado desde

2017  nas  Bancas  de  Verificação  de  Autodeclaração  para  Concorrentes  às

vagas para PPI/PCD.

2 Entende-se  como  banca  de  verificação  /  validação  como  a  equipe  multiprofissional  e
interdisciplinar  responsável  por  analisar  os  documentos  apresentados  pelo  candidato,  sua
correspondência às exigências explícitas em edital de ingresso e, com base na referida análise,
ter subsídios para deferir ou indeferir a matrícula do candidato.



4˚ MOMENTO : ANALISE DE DOCUMENTOS, LEGISLAÇÕES E EDITAIS

Levantamento da legislação mencionada nos editais de nove IFES presente no 

evento:

IES Legislação mencionada

no edital das IFES (geral)

Legislação mencionada no

edital (específica)
IFSUL Portaria n. 9/2017; Decreto 

3.298/99 (alterado pelo 

5.626/2005); 
UFJF Lei 12.711/12  Lei 12.711/12

 Decreto 3298/99
UFRJ Lei 13.409/12; Decreto 

9.034/71; Portaria 9/2017

 Lei 12.711/12; Lei 13.409/16

UFPEL  Leis 12.711/12; 12.089/09; 

13.409/16

 Lei 12.089/09

UFPR  Lei 12.711/12 (nova 

redação 13.409/16); Resol. 

6014; Portaria Normativa 

18/12 (Port. Nor. 09/17) 

Dec. 7.824; 9.034; Port. 18/12 e 

09/17

UNILA Portaria 21/12  Leis 3.298/99; 5.296/04; 

13146/15; 12.711/12; 13.409/16;

12.764/12; Portaria. 9/17
UTFPR 21/12; 12711/12; Port. 9/17
UFTM 21/12; 12711/12; 13409/16; 

Edital abertura SISU

12.711/12; Dec. 7.824/12 

(alterado 9034/17; Port. Nor. 

18/12)
UNIPAMP

A

Lei 12.711/12; Dec. 

7824/12; Dec. 3.298/99; 

Port. 18/12; Dec. 13184; 

Port. 02/16; Port. 9/17; 

Edital SISU 

Termo adesão SISU

Parte da Tarde – 18 de maio de 2018



5˚ MOMENTO: ESTUDO E DISCUSSÂO SOBRE CRITÉRIOS DE

ELEGIBILIDADE

Candidatos com elegibilidade ao sistema de reserva de vagas para pessoas

com deficiências (PcD)

Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º

da Lei nº 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art.  4º do Decreto nº

3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do

art.  1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro

Autista), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949, de

25 de agosto de 2009.

Nos  termos  do  edital,  com  base  nos  documentos  legais  expressos,  são

características de cada deficiência, as descritas a seguir:

Pessoa com Deficiência Física:
Pessoa com alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a

forma  de  paraplegia,  paraparesia,  monoplegia,  monoparesia,  tetraplegia,

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou

ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,  nanismo,  membros  com  deformidade

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam

dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º).

Pessoa Surda ou com Deficiência Auditiva:
Pessoa com perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz; (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º,§1º).
Pessoa com Deficiência Visual:
- Pessoa com cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos

quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou

menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

(Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º). 



Pessoa com Deficiência Intelectual:
Pessoa  com funcionamento  intelectual  significativamente  inferior  à  média,  com

manifestação antes  dos dezoito  anos e limitações associadas a  duas ou mais

áreas  de  habilidades  adaptativas,  tais  como  comunicação;  cuidado  pessoal;

habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança;

habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º)
Pessoa com Surdocegueira:
Pessoa  com  deficiência  única  que  apresenta  características  peculiares  como

graves perdas auditiva e visual, levando quem a possui a ter formas específicas de

comunicação para ter acesso a lazer, educação, trabalho e vida social. Não há

necessariamente uma perda total  dos dois  sentidos.  A surdocegueira pode ser

identificada como sendo de vários tipos: cegueira congênita e surdez adquirida;

surdez congênita e cegueira adquirida; cegueira e surdez congênitas; cegueira e

surdez  adquiridas;  baixa  visão  com surdez congênita;  baixa  visão com surdez

adquirida.  (MEC/SEESP, 2010).
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela com síndrome 

clínica caracterizada na forma do seguinte:

I  -  deficiência  persistente  e  clinicamente  significativa  da  comunicação  e  da

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e

não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência

em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,

manifestados  por  comportamentos  motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

A  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  é  considerada  pessoa  com

deficiência, para todos os efeitos legais. (Lei nº 12.764/2012, art. 1º).
Pessoa com Deficiência Múltipla:
Associação de duas ou mais deficiências (Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º).

6˚ MOMENTO:  CRITÉRIOS DE NÃO ELEGIBILIDADE



Candidatos sem elegibilidade para concorrer ao sistema de reserva de

vagas para pessoas com deficiências (PcD)

Com base na legislação vigente, NÃO poderão concorrer  no âmbito do

sistema de reserva de vagas:

a)  Pessoa  com  transtornos  específicos  do  desenvolvimento  das

habilidades escolares (CID 10 - F81)

Transtorno específico de leitura (F810); Transtorno específico da soletração

(F811); Transtorno específico da habilidade em aritmética (F812); Transtorno

misto  de  habilidades  escolares  (F813);  Outros  transtornos  do

desenvolvimento  das  habilidades  escolares  (F818);  Transtorno  não

especificado do desenvolvimento das habilidades escolares (F819);

b) Pessoa  com  dislexia  e  outras  disfunções  simbólicas,  não

classificadas em outra parte (CID 10 - R48):

c) Dislexia  e  alexia  (R48.0);  Agnosia  (R48.1);  Apraxia  (R48.2);  Outras

disfunções simbólicas e as não especificadas (R48.8);

d) Pessoa com transtornos hipercinéticos (CID 10 - F90): 

e) Distúrbios da atividade e da atenção: Síndrome de déficit da atenção com

hiperatividade;  Transtorno  de  déficit  da  atenção  com  hiperatividade;

Transtorno  de  hiperatividade  e  déficit  da  atenção  (F90.0);  Transtorno

hipercinético de conduta: Transtorno hipercinético associado a transtorno de

conduta  (F90.1);  Outros  transtornos  hipercinéticos  (F90.8);Transtorno

hipercinético  não  especificado:  Reação  hipercinética  da  infância  ou  da

adolescência; Síndrome hipercinética (F90.9);

f) Pessoa com transtornos mentais e comportamentais (F00 - F99): a) 

g) Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos (F00 - F09);

Transtornos  mentais  e  comportamentais  devidos  ao  uso  de  substância

psicoativa  (F10  -  F19);  Esquizofrenia,  transtornos  esquizotípicos  e



transtornos delirantes (F20 -  F29);  Transtornos do humor [afetivos] (F30 -

F39);  Transtornos  neuróticos,  transtornos  relacionados  com  o  "stress"  e

transtornos  somatoformes  (F40  -  F48);  Síndromes  comportamentais

associadas  a  disfunções  fisiológicas  e  a  fatores  físicos  (F50  -  F59);

Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60 - F69);

Transtornos  do  desenvolvimento  psicológico  (F80  -  F89);  Transtornos  do

comportamento  e  transtornos  emocionais  que  aparecem  habitualmente

durante a infância ou a adolescência (F90 -  F98);  Transtorno mental  não

especificado (F99 - F99);

h) Pessoa com deformidades estéticas  que não configurem impedimento

e/ou restrição para seu desempenho no processo ensino-aprendizagem que

requeiram atendimento especializado;

i) Pessoa com mobilidade reduzida, aqueles que, não se enquadrando no

conceito de pessoa com deficiência, tenham, por qualquer motivo, dificuldade

de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva

da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.  (Decreto nº

5.296/2004, art. 5º, §1º); 

j)  Candidatos (as) com visão monocular; 

k) Pessoas que cursaram parcial ou completamente o Ensino Médio em

instituições privadas de ensino.

6˚ MOMENTO: 

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS (AS)  INSCRITOS

NAS MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA PARA PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA (PcD)

Os (as) candidatos convocados nas vagas reservadas pela Lei nº 13.409

de  28  de  dezembro  de  2016,  serão  entrevistados (as) por  Banca  de

Verificação /Validação* da condição de pessoa com deficiência, que analisará

os  termos,  exames  e  laudos  comprobatórios  apresentados  pelos (as)



candidatos (as) concorrentes  para  as  vagas  reservadas  às  pessoas  com

deficiência, emitindo parecer final relativo à deficiência alegada. 

Os (as) candidatos  deverão  apresentar  laudo  médico  e  documentos

complementares  conforme  descritos  a  seguir,  de  acordo  com  o  tipo  de

deficiência:

Sugere-se: 

Banca de Verificação e Validação: a termilogia “validação” ser aplicada caso haja 

disponilidade de médico para avaliar os laudos.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS POR

DEFICIÊNCIA

Pessoas com Deficiência Física:

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito com letra

legível.  O  laudo  deverá  conter  a  descrição  da  espécie  e  do  grau  ou  nível  da

deficiência  do  (a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades

diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

 

Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva:

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito com letra



legível.  O  laudo  deverá  conter  a  descrição  da  espécie  e  do  grau  ou  nível  da

deficiência  do(a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades

diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

- Exame  de  Audiometria  para  candidatos  (as)  com  Surdez/Deficiência  Auditiva,

realizado nos  últimos  doze  meses,  no  qual  conste  o  nome legível  ou  carimbo,

assinatura e número do conselho de classe do profissional que realizou o exame.

Pessoas com Deficiência Visual:

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por oftlamologista, digitado e impresso, ou escrito com

letra legível. O laudo deverá conter a descrição da espécie e do grau ou nível da

deficiência  do  (a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades

diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

- Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual para candidatos (as) com

Deficiência Visual, realizado nos últimos doze meses, como também o nome legível

ou carimbo, assinatura e CRM do profissional que realizou o exame.

Pessoas com Deficiência Intelectual:

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito com letra

legível.  O  laudo  deverá  conter  a  descrição  da  espécie  e  do  grau  ou  nível  da

deficiência  do(a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades



diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

- Laudo psicológico, contendo avaliação do funcionamento intelectual e avaliação do

comportamento adaptativo, emitido nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o

presente processo seletivo, por profissional da psicologia,  digitado e impresso, ou

escrito  em  letra  legível.  Deve  ainda  conter  nome  legível,  carimbo,  assinatura,

especialização e CRP especialista que forneceu o laudo.

- Os laudos para fundamentar  os diagnósticos de deficiência intelectual devem estar

em conformidade com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno – DSM-5. 

Pessoas Surdocegos (as):

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito com letra

legível.  O  laudo  deverá  conter  a  descrição  da  espécie  e  do  grau  ou  nível  da

deficiência  do  (a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades

diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

- Exame de Audiometria realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nome

legível ou carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que

realizou o exame.

- Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual realizado nos últimos doze

meses, como também o nome legível ou carimbo, assinatura e CRM do profissional

que realizou o exame.

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista:

-  Laudo  médico  original,  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito com letra

legível.  O  laudo  deverá  conter  a  descrição  da  espécie  e  do  grau  ou  nível  da



deficiência  do  (a)  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao

compromentimento/dificuldades  no  desenvolvimento  de  funções  e  nas  atividades

diárias,  com  o  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença

(CID),  bem como sua  provável  causa. Deve  ainda conter  nome legível,  carimbo,

assinatura, especialização e CRM ou RMS atualizado do médico especialista que

forneceu o laudo. 

Pessoas com Deficiência múltipla:

 Laudo médico original, emitido nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o

presente processo seletivo, por especialista, digitado e impresso, ou escrito  com letra

legível. 

O laudo deverá conter a descrição da espécie e do grau ou nível da deficiência

do  candidato  (a),  com  expressa  referência  ao  compromentimento/dificuldades  no

desenvolvimento de funções e nas atividades diárias, com o código correspondente

da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como sua provável causa. Deve

ainda  conter  nome  legível,  carimbo,  assinatura,  especialização  e  CRM  ou  RMS

atualizado do médico especialista que forneceu o laudo. 

Exames  de  Audiometria  e/ou  Exame  Oftalmológico  e/ou  Laudo  de

Funcionalidade de acordo com as deficiências apresentadas e seguindo os critérios

já indicados nas demais deficiências. O (s) referido(s) exame(s) deverão ter sido

realizados nos últimos doze meses e deverão conter o nome legível ou carimbo,

assinatura e CRM do profissional que realizou o(s) exame(s).
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Abertura do encontro na UFPR (foto SM)

Representantes de cerca de 20 universidades brasileiras estão reunidos hoje (17/05)
na Universidade Federal do Paraná para o primeiro encontro nacional realizado para
debater as normas de verificação de autodeclarações de concorrentes às vagas de
vestibular para pessoas com deficiência, pretos e pardos e indígenas. Os participantes
são gestores das bancas de validação e vão discutir experiências das instituições e
impacto da lei de cotas nas universidades públicas.

A professora Laura Ceretta Moreira, coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas
com Necessidades Especiais (Napne) e da Cepigrad (Coordenadoria de Estudos e
Pesquisas Inovadoras na Graduação) da UFPR, organizadora do evento, explica que
há diversos temas a serem debatidos  em torno da validação  das autodeclarações
exigidas para o ingresso de vestibulandos através de cotas. Entre eles, a constituição
das bancas, os recursos e a judicialização do processo e os critérios para as pessoas
com deficiência, que é o segmento mais recente a ter que realizar a autodeclaração.

http://www.ufpr.br/#printfriendly


“Nossa intenção é, ao final destas discussões, organizar as bases em um documento
orientador que será divulgado nacionalmente”, diz a professora.

As  bancas  de  validação  criadas  para  avaliar  os  Termos  de  Autodeclaração  dos
candidatos que no vestibular da UFPR estão sendo utilizadas como modelo por várias
universidades  federais  brasileiras.  Embora  não  tenha  sido  a  primeira  universidade
federal a adotar o sistema de cotas (a pioneira foi a UnB, de Brasília, em 2003), a
UFPR inovou no modelo de bancas de validação para os candidatos auto-identificados
como pretos e pardos, em 2005. Desde então, seu modelo serve de inspiração para
várias universidades, sobretudo a partir do momento em que as reservas de vagas
foram generalizadas para todo o sistema federal de ensino superior, com a entrada em
vigor da Lei 12.711/12. Da mesma forma, a UFPR iniciou o processo de implantação
das bancas de verificação para pessoas com deficiências em 2008, para responder à
Resolução 70/08, do Conselho Universitário, que designa uma vaga suplementar em
todos os cursos de graduação na Universidade. Assim, enquanto a UFPR implantou
uma política afirmativa de acesso aos estudantes com deficiências já em 2009, na
grande maioria das outras instituições de ensino superior isto só ocorreu em 2017, por
força da Lei 13.409/16, que inclui as pessoas com deficiência na Lei de Cotas.

O professor Ricardo Lens, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, participa
do  evento  na  UFPR.  Como  presidente  da  Comissão  Permanente  de  Apoio  aos
Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, ele veio a Curitiba juntamente
com a pró-reitora de Graduação da UFRN, professora Maria das Vitórias.   Segundo
Lens, há uma demanda urgente por orientação mais precisa quanto aos critérios para
validação de candidatos com deficiência física, o tema mais recente das bancas. “É
preciso considerar a deficiência dentro de uma abordagem biopsicossocial. Para isso,
a avaliação tem que ser feita por uma equipe interdisciplinar. Como não existe uma
orientação comum a todas as universidades, buscar o diálogo para criar um consenso
é fundamental”, aponta ele.

Professores Maria das VItórias e Ricardo Lins, da UFRN (foto SM)

Presente à abertura do evento, o pró-reitor de Graduação da UFPR, Eduardo Barra,
ressaltou que apenas a união entre as universidades pode dar ao grupo protagonismo
em  relação  à  legislação.  “Temos  que  buscar  uma  interlocução  com  o  MEC  na



elaboração  das  leis”,  declarou,  criticando  as  portarias  que  chegam  prontas  à
universidade sem que tenham sido debatidas antes com as instituições.

O reitor Ricardo Marcelo Fonseca, que também participou da abertura do encontro,
lembrou que as bancas têm papel  fundamental  para a inclusão de estudantes por
cotas. “Tivemos esta semana, na reunião da Andifes*, uma posição firme da entidade
sobre a situação crítica que as universidades estão vivendo, inclusive om a mudança
do  perfil  de  estudantes,  que  não  está  tendo  a  devida  repercussão  nas  políticas
federais. As universidades estão recebendo novos alunos pelas cotas para pessoas
com deficiência, mas não temos o apoio do governo para o devido acompanhamento
depois que esses alunos ingressam na instituição”, observou.

O 1º Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclarações de Concorrentes às
Vagas para PPP/PCD/PP termina ainda neste dia 17, às 19 horas.

*Andifes:  Associação  Nacional  de  Dirigentes  de  Instituições  Federais  de  Ensino
Superior
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Fotos do Evento
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