Florianópolis, 16 de maio de 2018.

À
Reitoria da UFSC
A/C Áureo Moraes

Ref.: Problemas de infraestrutura no CCJ

Senhor Chefe de Gabinete,
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro vem, por meio de seu Presidente,
informá-lo de alguns defeitos nas instalações do Centro de Ciências Jurídicas que
prejudicam o bom convívio das pessoas com deficiência e requerer a correção de tais
falhas, de acordo com a NRB 9050. O número desses alunos no ambiente universitário
cresce a cada semestre, tendo em vista que agora há ações afirmativas para facilitar sua
inserção no ensino superior, e ter uma estrutura para recebê-los é requisito básico de
permanência. Sabendo disso, o CAXIF conversou com os alunos do curso e fez um
levantamento de pontos importantes na vida das pessoas com deficiência:


Sobre as mesas disponibilizadas para os alunos que usam cadeira de
rodas: são bastante úteis (já que não conseguem usar as mesas tradicionais),
mas muito espaçosas – o que faz o aluno ter que sentar sempre nos cantos
para não atrapalhar o deslocamento dos colegas e dos professores na sala.
Providenciar mesas menores ajudaria muito o cotidiano desses alunos.



Secretaria do Curso: o espaço entre a parede e o balcão é muito pequeno
para a passagem da cadeira de rodas ou mesmo para uma pessoa obesa. O
balcão também é muito alto.



Banheiros: existem banheiros acessíveis, mas nem sempre estão
funcionando. No banheiro feminino do segundo andar, a única cabine
acessível estava com a tranca quebrada e acabou se tornando depósito de
produtos de limpeza. Nos banheiros do CSE, que são os mais usados pelos
alunos das primeiras fases, o sanitário acessível fica dentro do banheiro
feminino, e também estava sendo usado para guardar alguns produtos.
o Importante: os banheiros acessíveis devem ficar fora dos banheiros
feminino e masculino, isso porque muitas vezes a pessoa precisa do
auxílio de um acompanhante, que pode ser do sexo oposto.



Garagem: uma das questões mais problemáticas é o fato de não existirem
vagas cobertas na garagem destinadas aos alunos com deficiência. O
processo de entrar/sair do carro numa cadeira de rodas demora alguns
minutos, e nos dias de chuva, a pessoa precisaria de ajuda de colegas para
evitar se molhar ou molhar a cadeira. Com uma vaga coberta, o aluno teria
mais autonomia e conforto para chegar e sair do centro.



Monitores: a CAE (Coordenadoria de Acessibilidade Educacional) conta
com monitores para auxiliar os alunos com deficiência - ajudam com
deslocamento, copiar matérias do quadro, leituras , etc - de forma gratuita.



Rampa: a passagem do CCJ para o CSE no 1° andar fica dificultada por
conta da inclinação da rampa.
O CAXIF se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas e prestar

esclarecimentos e reitera seu compromisso com a Universidade acessível para todos.
Nestes Termos,
P. Deferimento,

Centro Acadêmico XI de Fevereiro
Vitor Cardoso de Oliveira - Presidente

