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QUESTIONÁRIO ALUNO 

 
Este questionário servirá de apoio para construção de um relatório denominado “DOCUMENTO 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO” que o aluno sondado responderá às questões com finalidade de 

orientar aos professores, monitores e membros da Comissão de Acessibilidade do IQ-UFRJ em medidas 

a serem tomadas com respeito a recursos, avaliações e posturas dos professores nas aulas. Visando que 

esse instrumento servirá de apoio a todas as partes, as questões envolvidas na entrevista e a intenção de 

cada uma delas seguem abaixo: 

 

1. Dados gerais do aluno 

 

Aluno:  

DRE: 

E-mail:  

Curso: 

 

2. Dados sobre a deficiência ou necessidade especial e recursos referidos ao cotista 

 

Questões Respostas 

Deficiência ou necessidade específica  

Recursos necessários à acessibilidade  

Material requerido pelo aluno  

Material disponível na Unidade  

Material a ser requisitado à DIRAC  

Avaliação especial de que tipo (tempo/recursos)  

Dispositivo legal acessado  

 

3. Questionário de sondagem do aluno cotista 

 

a) Qual tipo de ensino você cursou no Ensino Fundamental? Especial ou regular? Público ou privado? 

 

b) Qual tipo de ensino você cursou no Ensino Médio? Especial ou regular? Público ou Privado? 

Clássico ou Técnico? Se técnico, qual área/curso? 

 

c) Detalhe bem o tipo de deficiência ou necessidade específica que você tem: 

 

d) Qual tipo de material didático alternativo na sua educação básica você utilizou? 

 

e) Qual tipo de livro didático você usou nas disciplinas que cursou em seu ensino básico? 

 

f) Seus professores adotavam alguma metodologia específica/especializada? 

 

g) Você fez uso de tecnologias assistivas no ensino básico? Quais? 

 

h) No ensino básico você frequentou e foi atendido por núcleos de atendimento ou salas de recursos 

na(s) sua(s) escola(s)? 

 

i) Você teria alguma sugestão de medida e recurso que seja necessário para a acessibilização de suas 

aulas teóricas? E se caso você fosse cursar disciplinas experimentais, no laboratório? 


