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Resumo: Muito se discute a respeito do modo como as pessoas com
deficiência foram e continuam sendo tratadas em sociedade. A Lei nº 13.146,
de 6 de Julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem
então assegurar a inserção social e o direito à cidadania a essas pessoas. O
processo de inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior ainda é um
obstáculo a ser superado na atual conjuntura, uma vez que somente a legislação
não é suficiente para assegurar que esse público participe ativamente e com
todas as condições necessárias ao pleno desenvolvimento de suas capacidades.
A falta de infraestrutura para atender os alunos, as barreiras tecnológicas e a
discriminação que ainda impera em relação às pessoas que possuem algum tipo
de deficiência são algumas das barreiras enfrentadas para efetivação do
processo de inclusão dentro das universidades. Até os dias atuais, há na
sociedade uma ideia de "homogeneidade’’ que historicamente fez parte da
educação formal e segregou aqueles que não se encaixavam no padrão da
“normalidade”, entretanto, essas pessoas, apesar de suas limitações, possuem
direito e capacidade de se desenvolver como profissionais. A presente pesquisa
é de suma relevância ao passo que busca entender as dificuldades para
materialização da política de inclusão da pessoa com deficiência na educação
universitária. O trabalho possui uma abordagem dedutiva e está pautado nos
métodos de procedimento bibliográfico e na pesquisa de campo com enfoque
qualitativo, utilizando-se para tanto da técnica da aplicação de questionários
posteriormente. A pesquisa encontra-se em andamento, na fase de
levantamento e análise bibliográfica e terá como um segundo momento a
realização da pesquisa de campo com o intuito de averiguar as dificuldades
encontradas na efetivação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito da
Universidade.
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