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A acessibilidade, em sua condição mais geral, é a possibilidade de todas as pessoas,
“indistintamente, participarem de atividades que incluem o uso de serviços, produtos e
informação” (MORAIS LIMA et. al., 2014). Utilizar os espaços de forma segura e autônoma
é, portanto, condição para uma acessibilidade em seus termos mais gerais.
Este caderno tem, assim, o intuito de proporcionar informações e conteúdo capazes de
orientar àquelas pessoas que desejarem percorrer os espaços do Campus Centro da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O interesse está em proporcionar um guia básico acerca dos espaços que serão utilizados
para a XIII Reunião de Antropologia do Mercosul, a ocorrer no mês de julho de 2019.
O caderno abarca informações acerca do acesso ao campus, das salas que serão utilizadas,
dos corredores e banheiros. Iniciamos o guia com o acesso, seguido dos espaços utilizados
pelo evento, sem uma pretendida ordem.
Destacamos, ainda, que o evento contará com monitores-estudantes da UFRGS, que estarão
devidamente informados acerca dos espaços do campus e estão prontificados a dar
informações adicionais e auxiliar nas demandas mais imediatas que possam surgir. Ao final
deste documento encontra-se um mapa do Campus central.
Nós da UFRGS compreendemos que a acessibilidade, a plena e universal participação no
espaço público, é um desafio a ser enfrentado a fim de se efetivar uma inclusão social de
pessoas com corporalidades diversas. Portanto, agradecemos o apoio da Comissão de
Acessibilidade da RAM 2019, que buscou analisar os espaços e possibilitar a construção
desse caderno, bem como ao Incluir e ao Acontece Eventos, por nos auxiliarem nas questões
de acesso ao campus e na produção do site acessível do evento.
Por meio deste caderno, pretendemos contribuir com a acessibilidade do evento,
assegurando a participação independente e autônoma de todos os participantes da XIII
Reunião de Antropologia do Mercosul na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O acesso ao Campus Centro se dará pelo Prédio da Reitoria, pela entrada lateral da rua
Paulo Gama, que possui rampas de acesso da rua para a calçada. O portão permite
passagem tranquila de cadeira de rodas, mas não há piso tátil. Há, ainda, pelo chão do
espaço, uma grade fina no chão, em uma grande linha pelos espaços entre os prédios, para
captação de água, que pode atrapalhar no uso de bengalas e semelhantes, além das rodas
de algumas cadeiras de rodas, dependendo do ângulo em que se posicionem.
O espaço entre o Cinema e o Centro Cultural possui chão de paralelepípedo e escadas
(quatro degraus) para acessar. A rampa de acesso é distante da entrada do Centro Cultural ,
sendo necessário deslocar-se pela lateral do prédio, por um espaço plano, até alcançá-la,
quase no prédio vizinho.

O Anexo I não conta com banheiros acessíveis. São estreitos e não possuem barras de apoio.
A entrada é plana e o prédio conta com elevadores.

O prédio de aulas do Campus Centro, um prédio branco ao lado da Faculdade de Direito,
conta com rampa de acesso e elevadores. Há banheiros acessíveis para cadeira de rodas no
terceiro e quinto andar. Não há piso tátil.

O prédio da FACED tem acesso plano e conta com elevadores. Não possui banheiros
acessíveis, sendo as portas estreitas e sem barras de apoio.

O Centro Cultural é acessível, tendo acesso plano e piso tátil. Os banheiros são acessíveis,
com amplo espaço para circulação de cadeira de rodas. Se for necessário o auxílio de uma
pessoa para uso do sanitário, o espaço do box conta com barras de apoio, mas pode ser
pequeno para movimentação da cadeira. Nesse caso, basta fechar o banheiro.

O prédio da Engenharia, ao lado do anexo da Reitoria, conta com elevadores e banheiro
acessível no terceiro andar. Mas acessá-lo pela estrada interna da UFRGS poder ser difícil

em razão de grande parte do caminho ser de paralelepípedo. O acesso principal – pela rua
– conta com piso tátil e rampas para cadeiras de rodas.

O acesso pela entrada principal conta com rampa e não há degraus. Na plateia, há espaços
para cadeiras de rodas e estes podem ser acessados por rampas. No entanto, é necessário o
auxílio para empurrar a cadeira até lá, uma vez que algumas delas são íngremes.
O palco pode ser acessado pela porta 4. Ao lado direito do palco há uma espécie de
“elevador” que pode ser acionado para que a cadeira fique da altura do mesmo. O
banheiro conta com acessibilidade para cadeiras de rodas. Não há piso tátil.

A sala pode ser acessada por uma porta lateral onde há local para cadeiras de rodas. O
palco, no entanto, não é acessível.

O prédio possui elevador para cadeiras de rodas e um banheiro acessível no primeiro andar.
Mas o acesso até o prédio pode ser dificultado em razão do paralelepípedo. Não há piso
tátil.

Há rampa para entrada pela porta principal e elevadores para os andares superiores. As
portas não são automáticas e é necessário auxílio para abri-las. Não há piso tátil, nem
banheiros acessíveis no prédio.

As salas ficam no segundo andar do Prédio da Reitoria da UFRGS. O acesso para cadeiras
de rodas se dá pela entrada de trás – próxima ao Salão de Atos, e é necessário solicitar que
um funcionário a abra.
O prédio conta com elevador. O Salão de Festas é acessível para cadeiras de rodas, porém
a Sala Fahrion não. Não há banheiros acessíveis.
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