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Diante  de necessidades educacionais especiais 
de estudantes em atividades práticas no laboratório de 
habilidades, são requeridos ajustes para o 
desenvolvimento do aluno. Tais ajustes devem estar 
previstos e respaldados no projeto político e pedagógico 
da instituição, não necessariamente em um currículo 
novo, mas pela adaptação progressiva do regular.  

Para as necessidades educacionais  que 
requerem ajudas mais específicas são necessárias 
adaptações curriculares, ou seja, estratégias necessárias 
diante das dificuldades dos alunos para a permanência e 
conclusão do curso. 

Objetivos 

 Verificar a ocorrência de deficiência auditiva, 
física, visual, incapacidades e limites funcionais, 
sensoriais e/ou motores, alterações ou 
necessidades especiais relatadas pelos 
estudantes e que interferem na formação 
educativa; 

 Identificar fatores que interferem na 
aprendizagem de estudantes de enfermagem 
em aulas práticas de procedimentos no 
laboratório de enfermagem. 

Métodos/Procedimentos 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 
transversal, aplicado de campo e com abordagem 
quantitativa, sendo parte de um estudo mais amplo 
aprovado pelo Programa Ensinar com Pesquisa da Pró-
reitoria de Graduação da USP. 

O estudo foi realizado junto aos estudantes do 
Curso de Graduação em Enfermagem da EEUSP.  

Fizeram parte do estudo todos os estudantes 
regularmente matriculados no Curso de Bacharelado e de 
Licenciatura em Enfermagem que aceitaram participar do 
estudo e que já tenham cursado disciplinas as quais 
inserem o aluno em aulas práticas no laboratório de 
enfermagem. 

Resultados 

  A pesquisa foi realizada com 55 alunos. Um 
total de 62% dos alunos relatou apresentar alteração 
visual. A maioria destes refere ter miopia, mas esta não 
interferiu no aprendizado, pois foi compensada pelo uso 
de lentes corretivas. 

 Em relação ao Laboratório de Enfermagem, a 
oportunidade de simulação e treinamento foi bem 
avaliada pelos estudantes, assim como a presença de 
profissionais capacitados e a variedade de materiais. Já a 
área física foi considerada inadequada e procedimentos 
ensinados para destros e a falta de alguns materiais 
foram apontados como pontos negativos pelos 
estudantes.   

A utilização de materiais vencidos em 
procedimentos em manequins foi considerada um fator 
indiferente para a aprendizagem. 

Conclusões 

Os dados coletados e em análise preliminar 
mostram a necessidade de incluir discussões sobre 
Educação inclusiva no ensino superior logo no início do 
curso junto aos estudantes de graduação, bem como 
sensibilizar o Colegiado de Graduação da instituição e 
seus representantes docentes para reflexões e 
conhecimentos sobre a legislação vigente, sobre as 
eventuais necessidades de adaptação curricular e da 
formação de um grupo transitório para, de acordo com a 
demanda de estudantes por educação inclusiva, analisar e 
discutir cada caso que se apresenta.  
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