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RESUMO: Historicamente as pessoas que possuem deficiência física ou 
psíquica, têm sido alvo de preconceito e, consequentemente, de discriminação 
no mundo inteiro. Quem possui deficiência não raramente é categorizado como 
“excepcional”, sobretudo do ponto de vista negativo. O Estado, cumprindo com 
a sua função democrática e necessariamente inclusiva, vem a intervir de forma 
a efetivar os direitos desses cidadãos, como forma de efetuar mudanças que 
garantem o desenvolvimento pleno dessas pessoas, assim como inclusão e 
igualdade de tratamento. Entretanto houve, e ainda há, uma parcela 
considerável das pessoas com deficiência que possui grandes limitações e falta 
de oportunidade no acesso à educação, principalmente ao ensino de natureza 
superior. Conforme o Censo da Educação Superior de 2016¸ estudo feito pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
(BRASIL, 2017) somente 0,45% do total de 8 milhões de matrículas no ensino 
superior são de alunos com deficiência, esse baixo número de pessoas com 
deficiência que possui acesso à universidade é atrelado à diversas barreiras, 
especialmente de cunho arquitetônico. Neste sentido, a pesquisa buscará 
analisar o impacto da legislação e aplicação do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência nas questões sobre acessibilidade no âmbito da educação, do 
mesmo modo expor as situações e recursos que favorecem a inclusão do aluno 
com deficiência no ensino superior. Assim como, especificar o que fez com que 
o aluno com deficiência se sentisse integrado e incluído, no que diz respeito às 
atitudes humanas e condições materiais da Universidade. O objetivo específico 
da pesquisa se propõe de analisar o impacto da aplicação do Projeto Integrador 
interdisciplinar “Educação Sem distância” desenvolvido pelos alunos do Direito, 
Engenharia de Produção e Civil e alunos de Ensino à Distância do Centro de 
Ciência e Tecnologia do Mackenzie Campinas, referente à acessibilidade, em 
que foram desenvolvidos projetos que buscam aprimorar ainda mais a 
transitabilidade fornecida pelo Campus. A pesquisa será fundamentada em 
material bibliográfico, como estudos realizados pela doutrina e jurisprudência 
que trataram da temática e que auxiliarão na justificativa do projeto. Desta feita, 
fará uso de algumas normas essenciais, em primeiro lugar da Constituição, 
seguida pela legislação específica: a Lei 13.146/2015- Estatuto da Pessoa Com 
deficiência, a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional (LDB), Decreto nº 5.773/2006- que ao avaliar as 
Instituições de Ensino Superior busca analisar a acessibilidade para as pessoas 
com deficiência – o acesso, a mobilidade e a utilização de equipamentos e 
instalações das instituições de ensino e o Decreto nº 6949 de 25 de Agosto de 
2009, que estabelece medidas de apoio individualizadas e efetivas para que 
sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 
social. 
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