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PANORAMA DA ACESSIBILIDADE NA UFRGS
O modelo atual, de projetos de edificações e espaços públicos, muitas vezes
excluem as necessidades de pessoas com limitações motora ou sensorial,
idosas, obesas, de estatura muito alta ou baixa, além de gestantes. Neste
sentido, é de grande importância a constante reflexão sobre o tema
acessibilidade, além da mobilização no sentido de verificar o que é necessário
fazer para torná-la algo real e da iniciativa de, sempre que possível, realizar
melhorias necessárias. Assegurar a compatibilidade entre as necessidades das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para terem autonomia nos
espaços públicos, e as alternativas na adequação de construções existentes
para torná-las acessíveis é imprescindível quando se quer promover a inclusão
social e uma sociedade mais justa, bem como garantir o atendimento do eixo
social no tripé da sustentabilidade. De muito tempo, há uma demanda da
comunidade acadêmica por mais infraestrutura e adequações pra melhorar os
acessos na infraestrutura que a Universidade oferece. Neste sentido, o
presente estudo tem por objetivo a obter um panorama da implementação da
acessibilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para tanto,
inicialmente pesquisou-se no referencial teórico, a respeito do tema, a
contextualização legal e normativa, as ações específicas de mobilidade que
precisam de acessibilidade e quais meios (interfaces) são necessários para
torná-las acessíveis. Complementarmente, pesquisaram-se quais as principais
obras e serviços de engenharia realizadas na UFRGS, nos últimos 10 anos, no
sentido de atender às questões de acessibilidade apuradas, em suas vias e
edificações, inclusive com levantamento fotográfico in loco. Pelas coletas de
informações efetuadas, constatou-se que a Universidade tem realizado
diversas interferências nas edificações em seus vários Campi, em sua maioria
concentrada em reformas de passeios públicos, instalação de elevadores e
plataformas elevatórias e adaptação de sanitários para pessoas com
deficiência.
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