
 A Unesc (Universidade do Extremo Sul 
Catarinense), atenta ao atendimento de seus estudantes 
de forma a contemplar suas necessidades, reflete 
constantemente acerca da temática da educação 
inclusiva, incluindo nessa dimensão alunos com 
deficiência física, cognitiva, social e, até mesmo, os 
estrangeiros. Como ação concreta dessa reflexão, a 
Universidade formalizou a Política Institucional de 
Permanência dos Estudantes com Sucesso (Resolução 
07/2013/Câmara de Ensino de Graduação), por meio da 
qual são apresentados os programas e ações oriundos 
dessa política.

 Dentre esses, destacamos o Programa de 
Educação Inclusiva que é composto pelos seguintes 
núcleos: Núcleo de Atendimento aos Estudantes com 
Dificuldades de Aprendizagem; Núcleo de Atendimento 
a Pessoa com Deficiência; Núcleo de Necessidades 
Econômicas e o Núcleo de Estudos Étnico-raciais, Afro-
brasileiros, Indígenas e de Minorias. Esses núcleos visam, 
de forma geral, prestar atendimento aos estudantes 
com problemas de aprendizagem ou deficiência, bem 
como promover ações que possibilitem a inclusão e a 
permanência com sucesso dos estudantes.

 Como uma das formas de viabilizar os 
atendimentos efetuados pelos profissionais que 
compõem os núcleos citados, a Instituição inaugura esta 
semana a SAMA (Sala Multifuncional de Aprendizagem), 
localizada no Bloco L. Este local está preparado para 
atender os estudantes da educação básica e da 
educação superior da Unesc. Hoje a Instituição tem um 
número expressivo de atendimento a estudantes com 
deficiência com o objetivo de incluí-los no processo de 
formação profissional e humana, a saber: são dezoito 
alunos no Colégio Unesc e sessenta e seis em diversos 
cursos de graduação na Universidade.

 Também, para atender essa Política, a Unesc 
investe constantemente em formação continuada 
de docentes e técnico-administrativos com relação 

à acessibilidade, destacando aspectos pedagógicos, 
sociais e culturais, por meio de cursos de curta duração, 
participação em eventos que tratam do assunto, além 
de investimentos em infraestrutura física e tecnológica. 
Como exemplo de infraestrutura física, a Instituição 
adequou suas salas de aula com rampas para acesso 
de cadeirantes e mobiliário diferenciado, banheiros 
com tamanhos especiais e elevadores nos blocos 
com mais de um piso. Também em tecnologia como 
software específico para alunos com deficiência visual. 
E ainda, digitalização de obras, tradutor de libras que 
acompanham as aulas com os alunos surdos, cursos de 
nivelamento em Produção de texto, Informática básica 
e Cálculo, dentre outras ações de inclusão são realizadas 
pela nossa Unesc.  

 Mas também é preciso pensar na inclusão dos 
194 graduandos estrangeiros que a Universidade tem 
em sue campus. Com foco neles, além da recepção dos 
calouros, eles são acolhidos pela Reitoria, participam 
gratuitamente de curso de Português para estrangeiros 
no primeiro semestre de estada na Unesc, a fim 
de que o idioma não seja um empecilho para sua 
integração e permanência na Instituição. Também são 
convidados a realizar atividades culturais para valorizar 
sua cultura, a exemplo das Quintas Culturais, realizada 
na semana passada, na qual os acadêmicos angolanos 
homenagearam o Dia da Independência Nacional de 
Angola, comemorado em 11 de novembro em seu país. 

 Para finalizar, essa diversidade social, étnico-
racial, cultural, econômica, política, artística, esportiva 
dos estudantes é inerente a uma Instituição Comunitária 
como a Unesc, na qual circulam diariamente 
aproximadamente 12 mil pessoas. Por isso pensar em 
uma Universidade Inclusiva é pensar em um caminho a 
ser percorrido coletivamente, construindo possibilidades, 
experimentando e reinventando o percurso, de acordo 
com as necessidades e desejos dos estudantes e 
profissionais e levando em consideração os recursos e 
potencialidades reais.
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