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APRESENTAÇÃO

Ensinando a inclusão
As cartilhas que compõem esta coleção destinam-se a formar uma consciência mais do 
que a ensinar procedimentos pedagógicos. O projeto “Desenvolvimento e validação de 
material instrucional para a orientação de docentes do ensino superior nos processos de 
ensino a alunos com necessidades educacionais especiais” é disso uma boa comprovação. 
Claro, este é o seu objetivo mais imediato: facilitar rotinas pedagógicas na tarefa de incluir 
no todo da UFRN pessoas com necessidades especiais de aprendizados.

Coordenado pela professora Izabel Hazin, do Departamento de Psicologia, dele se poderia 
dizer que suas cartilhas se destinam a ensinar a ensinar. Porém, dizendo que elas pretendem 
formar consciência, quero ressaltar que ajudarão a consolidar uma política de inclusão que 
tem revelado resultados absolutamente animadores em nossa instituição.

Não tenho qualquer dúvida de que o seu lançamento – e a importância pedagógica 
que contém – vem ao encontro de marcantes realizações no contexto dos 60 anos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, significando, afinal, um fruto concreto da 
política mencionada.

O esforço de que resultam é merecedor do nosso aplauso e do reconhecimento de todos. 
E não tenho dúvida de que a sua utilização tornará mais eficazes as rotinas pedagógicas no 
campo da inclusão, justificando a avaliação positiva que temos merecido nesta área.

Que venham outros materiais dessa mesma natureza no futuro. E que a política de inclusão 
aqui desenvolvida acolha mais e mais estudantes que, por serem pessoas com necessidades 
educacionais especiais, injustificada e irresponsavelmente eram mantidos à margem do 
estudo superior à falta de uma política efetiva e dos meios efetivos para praticá-la.

Profa. Dra. Ângela Maria Paiva Cruz
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)



Prefácio
A trajetória da inclusão em ambientes regulares de ensino constituiu-se enquanto realidade 
brasileira já na década de 1990. A partir desta data, Leis, Decretos, Resoluções, Diretrizes 
foram promulgadas. Tal conjunto de documentos oficiais busca garantir a igualdade, a equi-
dade e o respeito à diversidade, sendo estes pilares centrais de uma perspectiva inclusiva.

Porém, tal movimento esteve em seus primórdios basicamente circunscrito à educação 
básica, apenas adentrando no âmbito das universidades nos últimos anos. A reivindicação 
das pessoas com necessidades especiais pelo direito de ingressar, permanecer e finalizar 
o seu curso é hoje uma realidade para o ensino superior brasileiro.

A construção de uma universidade inclusiva exige uma revisão de conceitos e preconceitos, 
exige um reinventar dos espaços de aprendizagem. Trata-se de processo cuja pactuação 
precisa ser coletiva e constante. Para tanto, o primeiro passo na garantia deste direito é o 
conhecimento, é o reconhecimento da diferença, é o enfrentamento de suas idiossincrasias. 
A compreensão das diferentes necessidades especiais previstas em Lei é condição sine qua 
non para que gestores, professores, técnicos e estudantes participem da construção de 
rotas de aprendizagem e desenvolvimento diferentes daquelas denominadas típicas. 

Buscando contribuir com este cenário complexo, o conjunto de cartilhas ora ofertado 
à comunidade universitária é produto de Edital da PROGRAD-UFRN, cujo objetivo foi 
a melhoria da qualidade de ensino no âmbito dos cursos de graduação. Idealizado 
pelo Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN-UFRN) e pela 
Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 
(CAENE-UFRN), resultado da parceria de professores, pesquisadores e técnicos, oriundos 
de diferentes Departamentos da UFRN, este produto coletivo, tecido a muitas mãos, se 
apresenta como ferramenta de empoderamento do professor em sala de aula, auxiliando-o, 
durante o exercício do seu ofício, na tarefa nobre e cotidiana de lidar com a diversidade, 
em todas as suas nuances.

As cartilhas contemplam os domínios da Deficiência Visual, Surdez, Altas Habilidades, 
Transtorno do Espectro do Autismo, Transtornos de Aprendizagem, Transtorno de Déficit 
de Atenção/Hiperatividade e Saúde Mental. A estrutura de cada volume traz informações 
conceituais, dados legais, orientações didático-pedagógicas e links úteis. 

Por fim, reflete-se acerca dos embates envolvidos no processo de diagnóstico. Apontado 
por muitos como rotulação, despersonalização e estigmatização, defende-se aqui que 
o grande desafio não está no diagnóstico em si, mas no uso que uma cultura faz dele. 
A defesa da diversidade de formas de existências qualitativamente diferentes, 
independentemente dos nomes que recebem, não passa necessariamente por transformar 
o humano numa vivência homogênea, mas sim, no reconhecimento de formas de ser e 
estar no mundo, formas de aprender e se desenvolver que seguem caminhos diversos. 



Compreender o funcionamento idiossincrático destas formas de experiência é essencial 
para darmos os primeiros passos na direção de uma universidade verdadeiramente inclusiva, 
pois não se inclui negando a diferença, se inclui ofertando espaços de aprendizagem que 
garantam a equidade.

Em tempos de ameaça à universidade pública, gratuita e de excelência para todos, 
este conjunto de cartilhas reafirma o nosso papel e compromisso com a ciência e com a 
sociedade. Fica o convite à leitura, ao enfrentamento e à transformação dos espaços uni-
versitários, garantindo plenamente, no chão da sala de aula, o direito garantido no papel 
aos estudantes. Direito que precisa ganhar corpo para poder dar asas àqueles que expe-
rienciam voos cujas rotas são distintas daquelas costumeiramente observadas. 

Profa. Dra. Izabel Hazin
Professora do Departamento de Psicologia (DEPSI/UFRN)

Coordenadora Geral do Projeto
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INFORMAÇÕES CONCEITUAIS
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é “um estado de completo bem-
estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de doenças e enfermidades” 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1946). Apesar de haver críticas a esse conceito, ele nos 
serve de referência para compreendermos a integralidade do ser humano e a complexidade 
que a saúde envolve. Em relação à saúde mental, a OMS a define como “um estado de 
bem-estar no qual o indivíduo é capaz de desenvolver o seu potencial, lidar com o estresse, 
ser produtivo e contribuir com a sua comunidade” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2014). Em nossa sociedade, portanto, o conceito de saúde mental está relacionado à 
autonomia e à capacidade do ser humano de atuar, produzir e contribuir com seu meio, 
bem como de lidar com o estresse demandado pelos modos de vida contemporâneos. 

Com base nisso, compreende-se que tanto os conceitos de saúde, como os apresentados 
acima da OMS, quanto os conceitos de doença são socialmente construídos e só fazem 
sentido quando inseridos em uma cultura que os reconhece de tal forma (FOUCAULT, 
1972). Portanto, nem sempre, na história humana, as alterações mentais e comportamentais 
que hoje são reconhecidas como doenças ou transtornos mentais foram consideradas 
patológicas. Por isso, só é possível compreendermos o sentido do conceito de saúde 
mental difundido pela OMS ao olharmos para a estrutura socioeconômica da nossa 
sociedade e para as demandas apresentadas ao homem nela inserida. 

Atualmente, o campo da psicopatologia compreende um grande número de fenômenos 
humanos especiais, associados ao que, historicamente, denominou-se e reconheceu-se como 
doença mental (DAGALARRONDO, 2008). De forma geral, tendo como base, a Classificação 
Internacional de Doenças, CID 10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993), um dos 
principais manuais de referência para diagnósticos do mundo, as principais condições são: 
transtornos de ansiedade, transtornos de humor (depressão e transtorno afetivo bipolar), 
transtornos alimentares, esquizofrenia, transtornos mentais e comportamentais devido ao 
uso de substâncias psicoativas, transtornos de personalidade e transtornos somatoformes.

A origem das doenças mentais é multicondicionada e envolve determinantes biológicos, 
psicológicos, socioeconômicos e comportamentais (NOGUEIRA, 2017). Assim, para além 
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de fatores biológicos e de circunstâncias pessoais, o contexto histórico de um país, a situação 
política, social e ambiental e as normas culturais e sociais operando em uma sociedade 
afetam a saúde mental dos indivíduos. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014) 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fine-art1.jpg

No Brasil, a saúde é direito de todos e dever do estado, garantida pela Constituição 
(BRASIL, 1988). Já a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais é garan-
tida pela Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001) conhecida como a Reforma Psiquiátrica. No 
âmbito do SUS, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é responsável por operacionalizar 
o modelo de atenção em saúde mental, a partir da promoção dos direitos das pessoas na 
convivência em sociedade.
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Saiba mais sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

“As diretrizes e estratégias de atuação na área de assistência à saúde mental no 
Brasil envolvem o Governo Federal, Estados e Municípios. Os principais atendi-
mentos em saúde mental são realizados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
que existem no país, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com 
assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde 
de cada paciente. Nesses locais, também há possibilidade de acolhimento noturno 
e/ou cuidado contínuo em situações de maior complexidade”. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, [s. d.]) conheça mais sobre a RAPS em http://portalms.saude.gov.br/saude-
de-a-z/saude-mental#estrutura

Atualmente, reconhece-se que os adoecimentos mentais são potenciais geradores de 
sofrimento para as pessoas, as quais podem apresentar fragilidades e limitações, mas 
também potencialidades e capacidades. Por isso, a partir da perspectiva psicossocial de 
assistência, o enquadramento diagnóstico não deve ser o foco principal da intervenção, 
mas sim o sujeito em sua existência e em seu sofrimento. 

Nesse viés, cabe salientar que o ambiente acadêmico tem se destacado enquanto um 
contexto com alto potencial de produzir adoecimento em seus estudantes, ressaltando a 
necessidade de se problematizar essa conjuntura (CATÃO, 2016). Com base nisso, propo-
mos, com essa cartilha, apresentar à comunidade acadêmica algumas reflexões acerca da 
temática da saúde mental, bem como algumas orientações visando à acessibilidade da 
universidade e à promoção de melhores condições acadêmicas no tocante à saúde mental. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental#estrutura
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental#estrutura
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DADOS LEGAIS
Nos últimos anos, a temática da saúde mental tem sido mais difundida e amplamente 
discutida, acompanhando o aumento nas estatísticas de transtornos mentais no Brasil e 
no mundo.

Atualmente, estima-se que uma em cada quatro pessoas, no mundo, irá desenvolver uma 
doença mental ao longo da sua vida. Além disso, existem 322 milhões de pessoas com 
depressão, equivalente a 4,4% da população mundial (um aumento de 18% em dez anos), 
bem como 264 milhões com transtornos de ansiedade, uma média de 3,6% da popula-
ção total, constatando-se um aumento de 15% comparando-se às estatísticas de 2005. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).

Em relação ao Brasil, é o país com a maior taxa de pessoas acometidas por transtornos 
de ansiedade no mundo e o quinto em quadros de depressão: 9,3% (18,6 milhões) dos 
brasileiros possuem transtornos de ansiedade e 5,8% (11,5 milhões) depressão (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2017).

A OMS considera a depressão a doença mais incapacitante no mundo e também a principal 
causa de mortes por suicídio (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Estima-se que cer-
ca de 800 mil casos ocorram anualmente com pessoas de todas as idades (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2014, 2018) e que, a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 
20 atentam contra a própria vida. Entre os jovens brasileiros, o suicídio é a quarta causa de 
morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2017). 
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Suicídio: falar é a melhor solução.

Você conhece a campanha do setembro amarelo? Trata-se de uma campanha orga-
nizada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) voltada para a conscientização e 
prevenção do suicídio, a qual tem se difundido no Brasil nos últimos anos. Os objeti-
vos são os de alertar a população sobre a realidade do suicídio no país e no mundo, 
bem como sobre suas formas de prevenção. Ela ocorre no mês de setembro desde 
2015. Saiba mais na página da campanha: http://www.setembroamarelo.org.br/ e 
obtenha maiores informações sobre o suicídio em http://www.setembroamarelo.
org.br/wp-content/uploads/2017/08/falando_abertamente_sobre_suicidio.pdf

No contexto universitário, constatou-se, no ano de 2014, que cerca de 79,8% dos estu-
dantes de graduação brasileiros passaram por dificuldades emocionais nos últimos 12 
meses (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, 2016). Dentre as 
dificuldades apresentadas, 58,36% dos estudantes indicaram ansiedade, a mais assinalada 
em âmbito nacional, seguida por desânimo/falta de vontade de fazer as coisas (44,72%), 
insônia ou alterações significativas de sono (32,57%), sensação de desamparo/desespero/
desesperança (22,55%) e sentimento de solidão (21,29%). Por volta de 20% dos estudan-
tes indicaram também “tristeza persistente” e “sensação de desatenção/desorientação/
confusão mental”, bem como 6,38% (59.969 estudantes) relataram apresentar “ideia de 
morte” e 4,13% (38.838 estudantes) “pensamento suicida”.

Os dados acima apresentados são bastante significativos e nos mostram a urgência de 
maiores esforços no sentido de promover o acesso à informação e à assistência para a 
população em relação à temática da saúde mental. A falta de prevenção e assistência 
adequadas faz com que os transtornos mentais ocupem posições de destaque no ranking 
das doenças que mais atingem a população mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2017), além de fatores como o preconceito, o estigma social e práticas de assistência ob-
soletas, que ainda promovem resistência na discussão e reconhecimento do sofrimento 
enfrentado pelas pessoas acometidas. No âmbito acadêmico, a realidade apresentada 
nos demonstra a necessidade de se problematizar esse contexto que se mostra com alto 
potencial de produzir adoecimento e sofrimento em seus estudantes (CATÃO, 2016).

http://www.setembroamarelo.org.br/
http://www.setembroamarelo.org.br/wp-content/uploads/2017/08/falando_abertamente_sobre_suicidio.pdf
http://www.setembroamarelo.org.br/wp-content/uploads/2017/08/falando_abertamente_sobre_suicidio.pdf
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ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Em decorrência de situações de sofrimento mental, é comum que ocorram interferên-
cias no desempenho acadêmico e na aprendizagem, prejudicando o percurso acadêmico 
dos estudantes, diminuindo o rendimento escolar e aumentando a taxa de abandono de 
cursos (NOGUEIRA, 2017).

Os adoecimentos mentais podem provocar alterações em diferentes funções psíquicas, 
como consciência, atenção, orientação, vivências de tempo e espaço, sensopercepção, 
memória, afetividade, vontade, pensamento, juízo, linguagem, personalidade, valoração 
e inteligência. Ressalta-se que essas funções psíquicas não são isoladas e suas altera-
ções não são compartimentalizadas: é sempre a pessoa, em sua totalidade, que adoece. 
(DALGALARRONDO, 2008)

Além disso, deve-se considerar que o tratamento psiquiátrico pode envolver o uso 
combinado de medicamentos, os quais podem desencadear outros importantes prejuízos 
sociais e acadêmicos pelos seus efeitos colaterais.

Assim, em decorrência desse complexo de possibilidades de alterações que podem 
acometer os estudantes com doenças mentais, também são variadas as necessidades 
educacionais específicas apresentadas por cada estudante em sua vivência de sofrimento 
mental. Por isso, optamos, nesta cartilha, por apresentar orientações e estratégias atitudi-
nais e didático-pedagógicas que contemplem, de forma geral, o acolhimento às possíveis 
necessidades de estudantes em sofrimento psíquico.
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Orientações atitudinais e didático-pedagógicas

Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/face-cabe% 
C3%A7a-empatia-conhe%C3%A7a-985964/

• Promover um ambiente de aprendizagem que facilite a comunicação aberta com 
os discentes, a fim de sentirem-se à vontade para se comunicarem acerca de suas 
condições de saúde e sofrimento;

• Escutar, inicialmente, o discente, buscando não interrompê-lo, promovendo uma 
atitude de acolhimento e empatia diante da situação apresentada;

• Agir sempre com respeito e sem julgamentos diante das vivências e situações de 
vida dos alunos;

• Não adotar uma postura de culpabilização do aluno, de diminuição ou subestima-
ção do seu sofrimento, pois essa conduta pode causar maiores prejuízos emocionais 
e acadêmicos;

• Conversar individualmente com os discentes, se possível, a fim de compreender 
sua situação, as dificuldades acadêmicas enfrentadas e o que pode ser feito enquan-
to professor, lembrando-se de manter as informações compartilhadas em sigilo, a 
não ser que o aluno autorize o compartilhamento com terceiros;

• Atentar-se para alunos que passam a apresentar muitas faltas, baixo desempenho 
acadêmico e mudanças de comportamento, uma vez que esses podem ser sinais de 
enfrentamento de sofrimento psíquico;

• Colocar-se à disposição para realizar as adaptações didático-metodológicas 
necessárias a partir das demandas apresentadas pelo aluno em cada caso;

https://pixabay.com/pt/illustrations/face-cabe%
C3%A7a-empatia-conhe%C3%A7a-985964/
https://pixabay.com/pt/illustrations/face-cabe%
C3%A7a-empatia-conhe%C3%A7a-985964/
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• Caso não haja o conhecimento sobre como é possível agir ou ajudar o aluno, seja em 
relação às adaptações didático-pedagógicas ou aos encaminhamentos para o tratamento 
da condição apresentada, perguntar ao discente sobre como ajudar, bem como buscar 
orientações com profissionais na universidade, como psicólogos, assistentes sociais, médi-
cos, pedagogos, dentre outros, sobre que encaminhamentos podem ser realizados ao dis-
cente (na próxima sessão desta cartilha serão apresentados os serviços de apoio na UFRN);

• Sempre que possível, buscar saber se o discente já buscou apoio de profissionais 
de psicologia e psiquiatria e, em caso negativo, se sabe como procurar;

• Inteirar-se sobre as possibilidades de acesso aos profissionais acima citados a fim 
de poder sugerir, em momento adequado, a busca de orientações clínicas e terapêu-
ticas: na rede privada ou em planos de saúde; por meio de encaminhamentos aos 
profissionais nas Unidades Básicas de Saúde; nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS); nos serviços-escola de psicologia (como o Serviço de Psicologia Aplicada, 
SEPA, na UFRN, e o Serviço Integrado de Psicologia, na Universidade Potiguar, UNP); 
na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROAE, apenas para plantão psicológico 
(acolhimento e escuta clínica breves);

• Procurar a Comissão Permanente de Apoio aos Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais (CAENE) nos casos em que sejam necessários acompanhamento 
e orientações educacionais aos alunos com transtornos mentais e didático-
pedagógicas aos docentes. Ressalta-se que a CAENE não realiza acompanhamentos 
para fins de diagnóstico ou terapêuticos.

• Aconselha-se que orientador acadêmico esteja presente e próximo, acom-
panhando o desempenho acadêmico no semestre e a realização das matrículas, 
considerando, a depender de cada caso, a possibilidade de orientar o discente para 
a redução dos componentes curriculares a serem cursados semestralmente, bem 
como auxiliando-o quanto à organização das atividades acadêmicas e ao planeja-
mento do semestre. De fato, o papel desempenhado pelo orientador acadêmico é 
essencial para o acompanhamento dos discentes;

Serviu de inspiração para as orientações acima descritas o Manual mhGAP de Intervenções para 
Transtornos Mentais, Neurológicos e Decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas nos serviços 
de atenção à saúde não especializados, publicado pela Organização Mundial da Saúde (2015). 

Anteriormente às aulas

• A depender das necessidades do discente, podem ser utilizadas diferentes estraté-
gias para facilitar sua aprendizagem. A seguir, apresentamos algumas possibilidades 
de recursos que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas que não 
são exclusivas para discentes em situação de sofrimento psíquico. Assim, tratam-se 
de algumas possibilidades, mas que devem ser adaptadas a partir de cada situação:
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• Para alguns discentes, pode ser útil disponibilizar antecipadamente slides, resumos 
e fichamentos com a síntese dos conteúdos acadêmicos ministrados, de modo a me-
lhorar a compreensão do conteúdo em sala de aula;

• Disponibilizar roteiro detalhado de estudos pode auxiliar alguns discentes com 
dificuldades na organização e direcionamento de seus estudos;

• Disponibilizar horários para plantão de dúvidas (com professores e/ou monitores);

• Disponibilizar planejamento detalhado das disciplinas, a fim de que o discente te-
nha conhecimento e domínio prévio de toda a organização da disciplina (conteúdos, 
aulas que serão ministradas e avaliações a serem realizadas). 

Em sala de aula

• Em determinados casos, o docente pode lançar mão de algumas adaptações em 
sala de aula que podem favorecer a aprendizagem. Por exemplo, em alguns casos, 
podem ocorrer alterações decorrentes do quadro ou, até mesmo, do uso de medi-
cação na capacidade de manutenção da atenção, na motivação, no sono, dentre ou-
tras. A seguir, apresentamos algumas possibilidades, mas que devem ser pensadas 
e adaptadas a partir de cada situação:   

• Em casos com dificuldades na manutenção atencional, pode-se alocar espaço fí-
sico que contribua para a promoção da concentração e que reduza a ansiedade e 
exposição, caso esta seja estressante ao aluno (é necessário verificar com cada aluno 
a preferência);

• Em alguns casos, pode ser que determinadas situações em sala de aula sejam ga-
tilhos de estresse e ansiedade aumentados ao aluno naquele momento, prejudicando 
sua situação ao se defrontar com elas. Nesses casos, os docentes podem procurar 
saber com o aluno seus possíveis gatilhos de ansiedade e estresse, a fim de evitar co-
locá-lo nessas situações (por exemplo, para alguns, responder a um questionamento 
oralmente pode ser um gatilho ansiogênico naquele momento);

• Nos casos em que as situações apontadas como potenciais geradoras de ansieda-
de e estresse disfuncionais ao aluno sejam importantes para o desenvolvimento das 
competências demandadas no componente curricular, orienta-se que seja desenvolvi-
do com o aluno um plano de exposição gradual a essas situações;

• Alguns discentes podem ter mais dificuldade em manter-se ativos em sala de aula, 
mas obtêm bom rendimento revendo os conteúdos e estudando em outros momen-
tos. Nesses casos, pode ser interessante permitir que o estudante grave as aulas para 
que possa rever os conteúdos posteriormente;
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• Alguns discentes podem ter dificuldades na memorização do conteúdo, assim, 
pode ser favorável sugerir pistas, dicas, atalhos ou associações que ajudem o discente 
a lembrar, executar atividades ou resolver problemas;

• Alguns discentes podem precisar de apoio na organização de suas atividades acadê-
micas. Nesses casos, ofertar pautas consistentes e objetivas sobre o que o estudante deve 
fazer e o que é esperado dele, bem como auxílio na organização de sua rotina acadêmica;

Material didático

• Em casos de alterações na concentração e motivação, evitar materiais extensos 
e repetitivos, utilizando, caso seja possível, bibliografia alternativa mais sintetizada, 
bem como complementando com ilustrações, imagens, esquemas, fluxogramas ou 
gráficos, de modo que o estudante possa se apoiar nestes para recuperar o conteú-
do e compensar eventuais dificuldades;

• Disponibilizar vídeo-aulas como referências complementares, indicando, por 
exemplo, canais do youtube ou outros websites que tenham conteúdo de qualidade, 
por ser uma forma de estudo com flexibilidade de tempo e horário;

Avaliações

• Em alguns casos, pode ser que determinadas modalidades avaliativas sejam gati-
lhos de estresse e ansiedade aumentados ao aluno naquele momento, prejudicando 
sua situação ao se defrontar com elas. Nesses casos, os docentes podem procurar 
saber com o aluno seus possíveis gatilhos, a fim de evitar colocá-lo nessas situações 
(por exemplo, para alguns, realizar avaliações sobre pressão pode ser um gatilho 
ansiogênico naquele momento);

• Nos casos em que as situações apontadas como potenciais geradoras de ansie-
dade e estresse disfuncionais ao aluno sejam importantes para a avaliação das com-
petências demandadas no componente curricular, orienta-se que seja desenvolvido 
com o aluno um plano de exposição gradual a essas situações;

• Em alguns casos, pode ser necessário disponibilizar tempo adicional ou crono-
grama alternativo para realização de trabalhos e avaliações, a partir da necessidade 
educacional específica apresentada, conforme disposto no Regulamento dos Cursos 
Regulares de Graduação da UFRN;

• Possibilitar formas alternativas de avaliação para verificação do rendimento aca-
dêmico, que contemplem diferentes expressões e linguagens de modo a adaptar-se 
às condições as condições clínicas do estudante; 



16

Em caso de regime de exercícios domiciliares

É comum estudantes com demandas de sofrimento mental, principalmente em situações de crise, 
ficarem impossibilitados de cumprirem as demandas acadêmicas presencialmente e solicitarem, 
assim, afastamento das atividades acadêmicas por motivo de saúde, entrando em Regime de 
Exercícios Domiciliares. Assim, orientamos, nessas situações:

• Aplicar o que rege o artigo 263, inciso III do Regulamento dos Cursos Regulares 
de Graduação da UFRN1, a partir das seguintes sugestões: 

• Substituição das ausências do estudante por atividades complementares designa-
das em um programa especial de estudos, por meio do qual o corpo docente deve 
buscar o cumprimento dos objetivos de ensino-aprendizagem das disciplinas por meio 
de atividades compatíveis com o estado de saúde do estudante;

• Os professores devem elaborar, em até cinco dias úteis após a notificação pela co-
ordenação de curso, um programa especial de estudos previstos no referido regime, 
contemplando:

• Conteúdos a serem estudados;

• Metodologia a ser utilizada;

• Cronograma de tarefas a serem cumpridas, em conformidade com as condi-
ções clínicas do estudante, considerando os critérios de exigência e o prazo de sua 
execução – este último preferencialmente ampliado e discutido junto ao estudante;

• Disponibilização de materiais e atividades da disciplina segundo a ordem 
prevista no cronograma, conforme estabelecido na ementa e no programa for-
mal do componente curricular;

• Formas alternativas de avaliação para verificação do rendimento acadêmico, 
de modo a condizer com as condições clínicas do estudante.

1 É importante salientar que a coordenação do curso tem autonomia para deferir os processos de 
solicitação de Regime de Exercícios Domiciliares, devendo a Junta Médica da UFRN ser acionada apenas 
quando se fizer necessário. Deste modo, orienta-se que, visando dar maior celeridade ao processo e 
minimizar os prejuízos dos estudantes, a coordenação evite entraves burocráticos dispensáveis.
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INFORMAÇÕES SOBRE 
SERVIÇOS NA UFRN 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROAE
Site: http://www.proae.ufrn.br/

Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Ações de Permanência – 
CAPAP:
Localização: Central de Atendimento ao Discente – CADIS - Campus Central da UFRN;

Telefone: (84) 3215-3309 / 3312

Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante – CASE:
Localização: Central de Atendimento ao Discente – CADIS - Campus Central da UFRN;

Telefone: (84) 3342-2278 – Ramal: 7

Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais - CAENE
Localização: Centro de Convivência Djalma Marinho

Telefones: (84) 3342-2232 / (84) 99480-6834

E-mail: inclusao@reitoria.ufrn.br

Site: www.caene.ufrn.br

Núcleo de Apoio ao Discente – NADIS - CCSA
Localização: Campus Central da UFRN - NEPSA I

Telefone: (84) 3342-2288 – Ramal: 110 / (84) 99474-6756

E-mail: nadisccsa@gmail.com
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Central de Atendimento ao Discente - CADIS (Relógio do Sol)
Localização: Campus Central da UFRN - Relógio do Sol

Telefone: (84) 3342-2278 - Ramal: 6

e-mail: assuntos_estudantis@reitoria.ufrn.br

Curso de Licenciatura em Letras-Libras/LP
Localização: Campus Central da UFRN – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 
(CCHLA)

E-mail: coordletras.cchla@gmail.com

Telefone: (84) 3342-2220 – Ramal:2

Comitê dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais e Língua 
Portuguesa da UFRN
Localização: Campus Central da UFRN – Departamento de Letras UFRN

E-mail: coordtils@gmail.com/  secletras@cchla.ufrn.br

Telefone: (84) 3342-2220 - Ramais: 200 e 201 / 9474-6717

Laboratório de Tecnologia Educacional do Centro de Educação UFRN
Localização: Campus Central da UFRN – Centro de Educação

E-mail: lte@ce.ufrn.br

Telefone: (84) 3342-2270

Site: http://lte.ce.ufrn.br/
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Laboratório de Acessibilidade da BCZM
Localização: Biblioteca Central Zila Mamede

Telefone: (84) 3342-2260 (opção 4 + opção 6)

E-mail: l.acessibilidade@gmail.com

Site: https://lacessibilidade.bczm.ufrn.br/

Serviço de Psicologia Aplicada – SEPA
Localização: Campus Central da UFRN

Telefone: (84) 3342-2234

Site: https://ufrnsepa.wordpress.com/
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LINKS ÚTEIS 

Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm 

Folha Informativa sobre Transtornos Mentais da Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS) junto à OMS:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:f
olha-informativa-transtornos-mentais&Itemid=839 

Campanha Janeiro Branco – Saúde mental e bem-estar:
https://janeirobranco.com.br/ 

Setembro amarelo: mês da prevenção do suicídio:
http://www.setembroamarelo.org.br/ 

Cartilha Direito à Saúde Mental:
http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilha-saude-mental-2012.pdf 

Cadernos HumanizaSUS - Saúde Mental:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf 

Saúde mental: o que é, doenças, tratamentos e direitos, sobre a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental#estrutura 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-informativa-transtornos-mentais&Itemid=839 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-informativa-transtornos-mentais&Itemid=839 
https://janeirobranco.com.br/ 
http://www.setembroamarelo.org.br/ 
http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilha-saude-mental-2012.pdf 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf 
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental#estrutura 
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