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A UNIDADE INTERDISCIPLINAR DE POLÍTICAS INCLUSIVAS-UPI/UFV 

Você conhece a UPI? 
A Universidade Federal de Viçosa conta com a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas (UPI), que oferece o 
atendimento educacional especializado (AEE) aos estudantes da UFV que apresentem necessidades educacionais 
específicas (NEEs) em razão de deficiência e transtorno do espectro autista.  A UPI ainda oferece, em caráter 
extraordinário, apoio e atendimento aos estudantes da UFV que apresentem outros transtornos, os quais tenham 
consequências significativas para o processo de ensino-aprendizagem. 
Quais são as ações da UPI? 
As ações da UPI buscam atender aos aspectos atinentes à acessibilidade e à inclusão nas atividades acadêmicas da 
Instituição: 

O atendimento é voltado também para servidores(as) da UFV? 
Não. O atendimento da UPI é destinado aos(às) estudantes matriculados na Universidade. 
Como a UPI capacita os colaboradores e bolsistas para atuarem no setor? 
A UPI criou e implementou um curso de Qualificação Profissional em Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior, 
como condição prévia, indispensável, para a atuação na Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas da UFV e para 
a execução de atribuições da Unidade. O objetivo do curso é oportunizar aquisição, complementação e 
aprimoramento de conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias ao contexto de trabalho para toda a equipe que 
atua na UPI (servidores, docentes, funcionários terceirizados e estudantes estagiários). 

Siga nosso perfil no Instagram (upi.ufv), lá há muitos conteúdos importantes sobre o assunto. 

AÇÃO PROCEDIMENTO 

Abertura de processos de solicitação de AEE 

A partir da demanda dos estudantes, os processos de solicitação de AEE são abertos na própria Unidade via Sistema Eletrônico SEI. Logo após 
a abertura dos processos, os Coordenadores de curso e os docentes desses estudantes são informados pelo Sapiens,  Sistema de Apoio ao 
Ensino da UFV, de que há, em suas turmas, estudantes atendidos pela UPI. Além disso, após a finalização do período de Acerto de Matrícula, 
o Sistema de Ocorrências da UFV também envia aos professores desses estudantes um e-mail com orientações básicas a respeito do 
atendimento, disponível em: https://upi.ufv.br/area-do-professor/,  o que tem contribuído para a otimização dos trâmites necessários para o 
AEE e para a efetividade da comunicação da Unidade com toda a comunidade acadêmica. 

Elaboração do plano de desenvolvimento individual 
(PDI) 

A UPI elabora o plano de desenvolvimento individual (PDI) do estudante atendido e, posteriormente, no início de cada período letivo, a 
Unidade realiza reuniões de planejamento com os Coordenadores de curso e com os professores dos estudantes atendidos, nas quais é 
informada a condição específica, o histórico de vida, além do histórico da vida escolar do estudante. São discutidos também, nesses encontros, 
o resultado da análise diagnóstica pedagógica do estudante, os objetivos a serem alcançados; o conjunto de recursos razoáveis e disponíveis 
a serem oferecidos; além das estratégias de avaliação. Esse planejamento didático e pedagógico é registrado no PDI do estudante e, durante 
todo o período letivo, é realizado o monitoramento de novas demandas e do desempenho apresentados pelo educando.  

Comunicação com professores e Coordenadores de 
curso 

São enviadas por e-mail, quando solicitadas pelos professores e Coordenadores de curso dos estudantes atendidos, informações específicas 
sobre a condição de cada discente, bem como documentos de orientações didáticas e pedagógicas para cada caso de forma que o docente 
possa adequar as suas estratégias didático-metodológicas ao estudante. Os documentos de orientações gerais acima descritos ficam 
disponíveis na aba Apoio Educacional do site da UPI, assim como uma FAQ-DOCENTES, na aba Área do Professor, com as perguntas mais 
frequentes realizadas pelos professores à UPI sobre o atendimento educacional especializado. 

Orientação e suporte aos docentes 
A Unidade disponibiliza orientações e suportes nas atividades de ensino, bem como recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos 
alternativos, com vistas ao apoio para a elaboração, implantação e execução dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Aplicação de provas 
A Unidade oferece, a partir da demanda dos estudantes, o agendamento e o gerenciamento de aplicação de provas em local separado e com 
dilação de prazo para a realização. 

Monitor inclusivo 

Caso seja detectada pela equipe pedagógica a necessidade de acompanhamento individual do estudante, um monitor inclusivo é selecionado, 
contratado e passa por uma etapa de treinamento no que se refere à acessibilidade e à inclusão no ensino superior. Um professor é definido 
como coordenador da monitoria e, juntamente à UPI, responsabiliza-se por supervisionar o cumprimento desse trabalho. A Unidade realiza 
encontros periódicos com os monitores para aferir o andamento das atividades, o desempenho dos estudantes atendidos, o cumprimento do 
Plano de Atividades, as novas demandas apresentadas pelos discentes e as possíveis intervenções a serem realizadas. Ao final de cada período 
letivo, os monitores inclusivos preenchem o Relatório Final e essas informações são analisadas e, posteriormente, anexadas ao PDI do 
estudante atendido para possíveis alterações/adaptações ao trabalho no período letivo seguinte. 

Orientação educacional 

No início de cada período letivo, é comunicado ao estudante atendido pela UPI que ele tem direito ao serviço de orientação educacional. 
Assim, o discente que necessita desse serviço é orientado a realizar o agendamento de atendimento individual, por meio de link disponível 
no botão Agendar Atendimento, no site da UPI. Nesse atendimento é oferecido o serviço de mediação para a solução de problemas, para a 
resolução de conflitos e para a adaptação dos estudantes à Instituição; oficinas de treinamento para uso dos sistemas da UFV e oficinas sobre 
organização dos estudos, automotivação e desenvolvimento da autonomia. O estudante ainda pode ter acesso a documentos de orientação 
educacional disponíveis na aba Apoio Educacional do site da UPI, como o guia de ORIENTAÇÕES AO/À ESTUDANTE NA VOLTA ÀS AULAS: 
SAÚDE MENTAL E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 2023. 

Formação, capacitação de professores 
e acesso à informação 

Com o objetivo de contribuir para o investimento da UFV em ações inclusivas, acessíveis e de qualidade, a UPI participa de cursos, seminários 
e palestras, promovidos pela Instituição e direcionados à comunidade acadêmica, visando a formação e a capacitação dos docentes da 
Universidade. Também elabora e compartilha postagens de informação sobre acessibilidade e inclusão nas redes sociais (Facebook e 
Instagram); e elabora e divulga no site da UPI documentos, apostilas e cartilhas de orientação à educação especial e inclusiva. 

Oferecimento de recursos assistivos 

A Unidade oferece serviços e equipamentos de tecnologia assistiva, tais como materiais impressos em Sistema Braille; auxílios ópticos; 
materiais com fonte ampliada; auxílio de ledor/transcritor para avaliação; impressão em papel colorido (para baixa visão e fotofobia); gravação 
em áudio de material impresso; utilização de mobiliários/materiais/equipamentos adaptados; adaptação e impressão de materiais didáticos; 
empréstimos de dispositivos móveis e de equipamentos; e orientação para adequação de mobiliários e espaços físicos da Instituição. 

Serviço de Tradutor/Intérprete de Libras 
A UPI oferece o serviço de Tradutor/Intérprete de Libras/Língua Portuguesa para aulas; reuniões pedagógicas e administrativas institucionais; 
defesas de TCCs, dissertações; teses; eventos organizados por Unidades Acadêmicas ou Administrativas da UFV; e eventos científicos 
internacionais, nacionais ou locais realizados na Universidade. 
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