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RELATÓRIO 
 

 
Assunto: Acessibilidade no Campus de Alegre  
Interessado(s): Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, Centro de Ciências Exatas, Naturais 
e da Saúde 

 
1. Contextualização 

 
A Subprefeitura Setorial Sul – que é a agência responsável pelo atendimento dos serviços 
prestados pela Prefeitura Universitária – tem a missão de analisar, dimensionar e atender, em 
consonância com as diretrizes e políticas estabelecidas por aquele órgão, as demandas 
relacionadas à infraestrutura e aos serviços de conservação, manutenção, segurança, logística e 
transporte do Campus de Alegre, com vistas ao desenvolvimento sustentável e a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade universitária. Dessa forma, o tema acessibilidade tem lugar de 
destaque no planejamento e nas ações do setor.  

 
2. Edificações 

 
Os projetos para novas obras, os quais estão disponíveis, no âmbito da Prefeitura Universitária, 
para consulta dos órgãos de controle e do público em geral, são realizados em conformidade com 
o que determina a legislação pertinente à matéria. No entanto, existem os prédios antigo, cujas 
adequações precisam ser planejadas e executadas a médio e longo prazo, haja vista que 
requerem, além da disponibilidade de recursos, uma programação exequível que ofereça o menor 
impacto nas rotinas acadêmicas e administrativas do Campus. 
 

No intuito de mapear a situação real das edificações e subsidiar o planejamento dos necessários 
ajustes, foi realizado um estudo de acessibilidade de todos os prédios do Campus de Alegre, o 
qual segue anexo a esse relatório (vide anexo 1). 
 

Outra informação importante é que a Gerência de Planejamento Físico da Prefeitura Universitária, 
em conjunto com as Subprefeituras dos Campi estão em fase de planejamento para a realização 
de um processo de registro de preço para o fornecimento e instalação de elevadores e 
plataformas, quando houver disponibilidade orçamentária para tal fim.  
 

O objetivo é definir o quantitativo de elevadores (para edificações com três ou mais pavimentos), 
plataforma simples (para edificações com até dois pavimentos, em que há locais previstos para 
instalação do equipamento) e plataforma com enclausuramento autoportante (para edificações 
com até dois pavimentos, em que não há local para instalação do equipamento, sendo necessário 
projetar a plataforma no perímetro do prédio para não haver intervenções na estrutura original da 
edificação).  

 
3.  Áreas externas 

 
Localizado em uma região acidentada, o Campus enfrenta o desafio de melhorar a infraestrutura 
de suas áreas externas tornando-as amplamente transitáveis e acessíveis, especialmente às 
pessoas com capacidade de locomoção reduzida. Nesse sentido, alguns projetos estão em fase 
de elaboração, mas pequenas ações já foram implementadas. 
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Para iniciar a regulamentação do tráfego na sede do Campus, foram confeccionadas placas 
indicativas e separadas algumas vagas para idosos e pessoas com deficiência. Um projeto mais 
detalhado de sinalização vertical e horizontal de trânsito, em que serão demarcadas vagas – em 
condições e na quantidade que determina a legislação – está em andamento e, inclusive, foi tema 
da Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão Pública do Engenheiro Civil desta 
Subprefeitura, o servidor Pedro Henrique Freire Correa. Embasadas nesse projeto poderão ser 
planejadas as adequações para melhorar o acesso às edificações, a partir dos estacionamentos, 
por meio de rampas nas calçadas. 
 

Outro projeto em elaboração é o de identificação dos prédios do Campus (vide anexo 2). 
Desenvolvido pela equipe da ProDesignUfes, em parceria com a Subprefeitura, serão 
posicionadas placas indicando a localização dos prédios e outras, na fachada das edificações, 
com a identificação. O diferencial é que as placas possuirão texturas especiais que possibilitarão 
que pessoas que percebem cores de forma diferente do padrão estabelecido também consigam 
se orientar pelo sistema de sinalização. 
 

Ainda com o intuito de garantir a acessibilidade no Campus, está sendo contratada a elaboração 
de um projeto de revitalização da entrada da sede, em Alegre, que contemplará melhorias das 
passarelas, construção de calçadas cidadãs e rampas de acesso, bem como a ampliação da 
iluminação externa (processo nº. 23068.036822/2018-87). Para custear esse investimento será 
utilizado recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual. 
 

Embora algumas ações para melhorar a iluminação do Campus já estejam sendo realizadas: 
manutenção das luminárias, a substituição das lâmpadas queimadas e poda das árvores; para 
atender, de forma satisfatória, aos membros da comunidade universitária com baixa visão, é 
necessário providenciar mais iluminação baixa.  

 
4. Conclusão 

 
É importante ressaltar que todos esses projetos precisam ter interface com o Plano Diretor Físico 
da Universidade, cuja elaboração já foi concluída no Campus de Goiabeiras, está em fase de 
conclusão nos Campi de Maruípe e São Mateus e será iniciada no Campus de Alegre. 
 

Dessa forma, com um planejamento adequado, é possível fazer com que a Instituição atenda às 
demandas de infraestruturas trazidas pela expansão, mesmo no atual cenário de severas 
restrições orçamentárias, e não perca o foco no seu compromisso social com a defesa/construção 
de políticas de inclusão e o seu desejo de uma Universidade acessível a todos os cidadãos.  

 
 

Alegre-ES, 26 de julho de 2018. 
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