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Resumo:  
No ano de 2015, surgiu a necessidade da implamentação de um núcleo no qual 

atendesse as carências singulares dos discentes na Universidade Regional do Cariri 

(URCA). O núcleo de acessibilidade da Universidade Regional do Cariri (NUARC), 

criado em 2016, apresenta uma proposta inclusiva, favorecendo aos universitários 

com deficiência a possibilidade de cursar sua graduação em condição que proporcione 

o acesso e permanência desse aluno na universidade. O presente resumo almeja 

mostrar a importância desse espaço identificando seus serviços e atividades que 

incidem na vida acadêmica dos alunos que necessitam do auxílio e das atividades 

desenvolvidas pelo mesmo. O NUARC é um espaço que envolve a participação de 

discentes e docentes que planejam desenvolver projetos para construção de práticas 

inclusivas. Os materiais fornecidos pelo núcleo são uma das principais ferramentas 

utilizadas para auxiliar e desenvolver trabalhos juntamente com os alunos com 

deficiência visual que estão nos seguintes cursos de graduação: Biologia, Geografia e 

Direito. Este espaço também acompanha o serviço das intérpretes de Libras junto aos 

alunos surdos que estão nos cursos de graduação: Pedagogia, Tecnologia da 

Construção Civil, Enfermagem (Iguatu) e no Mestrado Profissional em Educação 

(MPEDU). O núcleo é composto por Professores Efetivos e Substitutos/temporários, 

Intérpretes de Libras; e, Bolsistas de estágio extracurricular. Outros recursos 

disponíveis no núcleo de acessibilidade são os métodos de tecnologia assistiva, o 

mesmo conta com os equipamentos tecnológicos como: um display em braille;  dez 

regletes de mesa com punção e Sorobam; duas máquinas de datilografia Braille; uma 

impressora em Braille; dois computadores; duas calculadoras sonoras; uma 

multifuncional. Outro acompanhamento feito é no processo seletivo de vestibular 

através da Comissão da Pessoa com Deficiência (CPcD) visando o atendimento da 

Política de Cotas da URCA e a Lei Estadual de Cotas nº 16.197/2017. Nesse sentido, 

conclui-se que o (NUARC) atua de forma significativa ao possibilitar um apoio 

pedagógico buscando uma educação mais acessível. Palavras-chave: núcleo de 

acessibilidade. Acessibilidade. Deficiência. 
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