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 O campus Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul é um 

centro de referência no atendimento a pessoas com deficiência. Desenvolve 

diversas ações que incluem e facilitam o dia a dia de deficientes visuais, 

cadeirantes e surdos. 

 Na escola foi elaborado o protótipo de uma habitação universal, que funciona 

como casa adaptada para portadores de deficiência. Na cozinha, por exemplo, 

todos os puxadores de armários têm os nomes dos mantimentos escritos em 

braile, beneficiando os deficientes visuais. A geladeira é um pouco mais baixa, 

de altura apropriada para um cadeirante. No banheiro não há boxe fechado e o 

piso foi rebaixado para facilitar a entrada de cadeirantes. Para que eles possam 

se apoiar, foram fixadas barras de ferro nas paredes. 

 Acessibilidade - Há também, no campus Bento Gonçalves, uma rotuladora que 

identifica em braile garrafas de vinhos e de sucos. Futuramente, servirá para 

produzir embalagens e etiquetas. Outra ação desenvolvida pela unidade da 

serra gaúcha é o gerenciador de conteúdos acessível, que auxilia na produção 

de sítios acessíveis a portadores de deficiência. A ferramenta foi concebida em 

parceria com a rede nacional de pesquisa e inovação em tecnologias digitais 

(Renapi) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). 

 No campus Bento Gonçalves, três deficientes visuais e três alunos com déficit 

intelectual estudam em cursos regulares. Já nos cursos de capacitação, há 12 

alunos que praticam Goall (esporte adaptado para deficientes visuais, que 

utiliza uma bola que emite ruídos). Na habitação universal são atendidos 

atualmente um aluno autista, três deficientes visuais e um aluno com déficit 

intelectual. Em breve, serão atendidos alunos surdos também. 

 De 26 a 28 de abril, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul sediará o 

segundo encontro regional sul dos núcleos de atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. 

 


