
DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE - DACES/DAC 

LABORATÓRIO DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL / LDV/FE 

COMUNICADO AOS ESTUDANTES ATENDIDOS, DOCENTES E 

COORDENADORES 

 

A Diretoria de Acessibilidade do Decanto de Assuntos Comunitários (DACES/DAC), 

apresenta por meio deste parecer orientações quanto à promoção de recursos e 

serviços de acessibilidade a serem garantidos ao público atendido pela Política de 

Acessibilidade da Universidade de Brasília (Resolução CAD nº 0050/2019).  

 

Para garantir o melhor aproveitamento do/a estudante na sua disciplina, sugerimos, 

primeiramente, o diálogo com o/a estudante para compreender os detalhes de sua 

condição. Cada experiência com a Cegueira, Baixa Visão ou Visão monocular é única.  

 

A seguir, respondemos as perguntas e dúvidas mais frequentes relativas à adaptação 

de materiais e serviços de ledor/transcritor. 

 

Sou docente, como posso saber se na minha turma há um/a estudante que 

precisa do material adaptado? 

A condição de cadastro na DACES e o parecer com orientações pedagógicas está 

disponível no SIGAA.  

Caso na sua turma esteja matriculado/a um/a estudante com cadastro na DACES, o 

ícone estará ao lado do nome do discente, na página de participantes no SIGAA. 

Para visualizar a lista de participantes da sua disciplina, bastar acessar: 

• Portal do docente > clicar no componente curricular (disciplina) para 

entrar na turma virtual >  

• Menu Turma Virtual > Turma > Participantes >  

• No lado direito do nome do(a) aluno(a) cadastrado(a) na DACES estará 

constando um ícone do NEE  

• Clique no ícone  para visualizar o parecer sobre as Necessidades 

Educacionais Específicas do(a) aluno(a). 



 

O que é a adaptação de materiais? 

É o processo de disponibilizar o material da disciplina (plano de ensino, textos, 

material didático, vídeos, slides, etc.), no formato acessível de sua preferência: digital 

acessível, áudio ou texto impresso em formato ampliado. 

 

Recomenda-se ao docente que dê preferência sempre aos arquivos em formatos 

selecionáveis -- Word ou PDF, por exemplo – pois estes permitem a leitura por leitor 

de tela.  

 

Quando isso não for possível, é preciso que seja feita a adaptação dos materiais em 

PDF imagem ou escaneados (que não são passíveis de leitura pelos softwares 

leitores de tela). Nesses casos, a exemplo de livros ou capítulos de livros escaneados, 

o/a estudante, tutor/a ou o professor/a deverá enviar os materiais para a DACES/DAC 

e o LDV/FE pelo e-mail daces.ldv@unb.br, para que possam ser convertidos em 

formato acessível. 

 

Que materiais podem ser solicitados para a adaptação? 

Todo o material da disciplina (plano de ensino, textos, material didático, vídeos, slides, 

etc.  

 

É muito importante que entre os primeiros itens enviados esteja o plano de aula ou 

ementa da disciplina, para que a adaptação possa seguir a ordem de urgência pelo 

calendário de atividades. Também é importante o cronograma para materiais longos 

(como livros inteiros) para que sejam adaptados conforme o uso, o que agiliza a 

entrega para o estudante e garante o acompanhamento da disciplina com todos os 

colegas.  

 

Também para descrições de imagens, considere a necessidade de apoio do LDV. 

Caso seja preciso, o pedido por descrições de imagens deve ser feito com 

antecedência.  Recomenda-se o trabalho conjunto com os adaptadores para 

descrição de imagens complexas e de especialidade (caso a disciplina tenha 

monitor/a, ele/a também pode participar desse processo). 
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Quem pode solicitar a adaptação? 

 

Estudante; 

Professor/a; 

Tutor/a; 

Monitor/a da disciplina. 

 

É importante observar que, independente de quem for solicitar a adaptação de 

materiais, o formato  acessível é de escolha do estudante. O/A estudante é 

responsável por indicar à DACES/DAC qual o formato acessível de sua preferência: 

digital acessível, áudio ou texto impresso em formato ampliado (identificar a fonte e o 

tamanho de preferência).  

 

Também é importante salientar que os textos deverão ser encaminhados com 

antecedência para a produção do formato acessível, a fim de que retornem ao/à 

estudante em tempo para a leitura, possibilitando a participação nas aulas e nas 

atividades avaliativas.  

 

Como é feita a solicitação? 

 

Basta enviar os materiais para a DACES/DAC e o LDV/FE pelo e-mail 

daces.ldv@unb.br. 

 

Sou estudante, preciso esperar que o professor envie material para o LDV? 

Não! O próprio estudante pode realizar o envio, lembrando sempre de enviar também 

o cronograma da disciplina. Caso o professor ainda não tenha entregado o 

cronograma, informe-o da importância do mesmo para que o laboratório organize a 

produção do seu material acessível.  

 

Sou docente, posso enviar o material da disciplina diretamente para o LDV (ou 

compartilhar a pasta dos arquivos?) 

Sim! Apenas pedimos atenção para que envie também o cronograma da disciplina e 

de dialogar com o estudante, pois ele/a é o único responsável por indicar à 

DACES/DAC qual o formato acessível de sua preferência. 
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Qual o prazo para solicitar as adaptações? 

Os prazos a serem observados são os seguintes: 

 

Braille (até 100 páginas) - 7 dias úteis. 

Braille (mais de 100 páginas) - 15 dias úteis 

Digital acessível (Até 100 páginas sem figuras, notas de rodapé ou citações) - 7 dias 

úteis. 

Digital acessível (Até 100 páginas com figuras, notas de rodapé ou citações) - 15 dias 

úteis. 

Digital acessível (mais de 100 páginas sem figuras, notas de rodapé ou citações) - 10 

dias úteis. 

Digital acessível (Até 100 páginas com figuras, notas de rodapé ou citações) - 20 dias 

úteis. 

Tamanho ampliado (até 100 páginas) - 7 dias úteis 

Tamanho ampliado (mais de 100 páginas) - 15 dias úteis 

Áudio por meio de sintetizador de voz - (até 100 páginas) - 7 dias úteis 

Áudio por meio de sintetizador de voz - (mais de 100 páginas) - 15 dias úteis 

 

O semestre ainda não começou, mas eu (estudante ou professor) já tenho os 

materiais que a disciplina vai utilizar. Já posso fazer o envio antes de começar 

o semestre? 

Sim! O LDV funciona de forma contínua. 

 

Quem realiza as adaptações? Posso participar ou indicar alguém para o 

Laboratório?  

As adaptações são realizadas por bolsistas, que também são alunos da UnB. As 

seleções são realizadas de forma periódica e são sempre divulgadas no nosso site: 

http://acessibilidade.unb.br/ 

 

Posso ter acesso aos materiais adaptados em outros semestres, ou para outras 

disciplinas?  

http://acessibilidade.unb.br/


Sim! A Biblioteca Digital e Sonora (BDS) dispõe de um acervo disponível a pessoas 

com deficiência visual da UnB, outras Instituições de Educação Superior e da 

comunidade externa. 

O LDV tem um fluxo de envio para a BDS dos materiais adaptados em semestres 

anteriores, para consulta facilitada pelos estudantes. 

 

Sugerimos ao/a docente a sempre orientar seus estudantes a solicitar apoio 

acadêmico e pedagógico por meio dos Editais específicos oferecidos periodicamente 

pela DACES. Informações no site http://acessibilidade.unb.br/. 

 

Informações sobre as ações de apoio especializado desenvolvidas pela DACES/DAC 

podem ser obtidas no site http://acessibilidade.unb.br/. Dúvidas e/ou sugestões 

podem ser enviadas para o e-mail institucional daces@unb.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Sinara Pollom Zardo 

Diretora DACES/DAC 

 

Prof. Dr. Ileno Izídio da Costa 

Decano DAC 
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