
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO 
ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO ACADÊMICA DE CURSOS E 

CURRÍCULOS 

 

PLANO DE 

CURSO DE 
COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

CENTRO   CURSO 

CETENS 
 ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E 

ACESSIBILIDADE 

 

DOCENTE: Luciene Gomes 

 
TITULAÇÃO: Doutorado 

Em exercício na UFRB 

desde: 2021.2 

 

COMPONENTE CURRICULAR  

          

CÓDIGO  TÍTULO  
CARGA 

HORÁRIA1 
 

ANO/SEMES
TRE 

GCETENS

510 - 

 

FUNDAMENTOS E CONCEPÇÕES SOBRE 

ACESSIBILIDADE 

 T P TOTAL  

2021/2 
  68 - 68  

 

EMENTA 

Os princípios gerais do Desenho Universal. O conceito de Acessibilidade Física considerando a 
funcionalidade de cada pessoa. Articular de forma contextualizada o uso de avaliações individuais 

apoiadas no Código Internacional de Funcionalidade, o oferecimento de produtos e serviços específicos, 

e o atendimento às demandas sociais na qual a pessoa está inserida. Estudo sobre o conceito de 

barreiras arquitetônicas e as normas de acesso à edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos – NBR 9050. 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar a acessibilidade física a partir dos usuários e as relações com o ambiente construído, 

considerando os cenários nacional e internacional, tendo as normas técnicas e a legislação como 

ferramentas norteadoras.   

 

METODOLOGIA 

As atividades de aprendizagem serão divididas em: 

 
o Aulas síncronas via Google Meet (que deverá ser acessado de qualquer navegador web). 

o Os conteúdos serão apresentados em aulas expositivas, buscando estimular discussões e a 

interação entre os participantes (docentes e discente),  

o Busca-se também a participação de docentes convidados de outras instituições e contextos, 
objetivando a interdisciplinaridade e a ampliação do conhecimento.  

 

o Aulas assíncronas  

o Elas devem acontecer para desenvolvimento de atividades com prévio conhecimento dos alunos. 
 

Todos os materiais servirão como um roteiro de estudo individual ou em grupo para os estudantes, 

considerando vídeos (Youtube) e textos, com orientações e materiais indicados nas aulas e 

disponibilizados via e-mail e Google Sala de Aula. 
A plataforma online Miro será uma ferramenta de apoio e acompanhamento das atividades, já que pode 

                                                         

 



ser utilizada como uma lousa digital e colaborativa. 

 

Observação: A validação da assiduidade dos estudantes se dará pela participação em pelo menos de 75% 
das aulas síncronas e pelo cumprimento das atividades. 

 

 

RECURSOS 

Computador ou celular.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

o Apresentação da disciplina, ementa e PPC da Engenharia de Tecnologia Assistiva e 

Acessibilidade; 

o Variedade de usuários, necessidades, autonomia e independência; 

o Acessibilidade: conceito, legislação e normas técnicas como garantias legais; 
o Percepção ambiental; 

o Espaço e usuário; 

o Acessibilidade Espacial a partir da rota acessível; 

o Aplicações prática de acessibilidade.   

 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação é parte integrante do processo de aprendizagem e considera o discente como sujeito ativo 

no seu processo pessoal de desenvolvimento acadêmico e cidadão. 

Poderão ser utilizados no processo avaliativo: questionários, lista de exercícios, produção de textos, 
fóruns, resolução de problemas em grupo, frequência nas atividades em grupo etc. 

A nota final da disciplina é composta pela média aritmética das avaliações.   

o Avaliação 1 (30%) 

o Desenvolvimento de Trabalho Prático (50%) 

o Participação em aula (20%) 

 

 

REFERÊNCIA 

BÁSICA: 

Básica: 

1. CAMBIAGHI, S. Desenho Universal: Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas. 3ª edição, 

SenacSp, 2007. 

2. STEINFELD, E. e MAISEL, J. Universal Design: Creating Inclusive Environments, 1ª edição, Wiley, 
2012. 

3. PIERCE, D. The Accessible Home: Designing for All Ages and Abilities. Taunton Press, 2012. 
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