
Prezado aluno e aluna,
 

Bem-vindo e bem-vinda ao  Curso de Qualificação em Acessibilidade e os 
princípios do SUS: formação básica para trabalhadores da saúde, cujo objetivo geral 
é formar estudantes (nível médio técnico e graduação) e trabalhadores da área 
de saúde para o atendimento (entendido aqui em sentido  lato) a pessoas com 
deficiência, notadamente a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. 

O curso está hospedado na Plataforma de Aulas do Campus Virtual da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma rede descentralizada de pessoas e instituições que 
compartilham cursos, recursos, serviços e atividades de ensino na área de saúde, 
fazendo uso intensivo de tecnologias de informação, comunicação e educação. 
O Campus Virtual Fiocruz integra parcerias com diversas redes, reafirmando os 
princípios de ampliação de acesso ao conhecimento da Política de Acesso Aberto 
da Fundação.

Ao final do curso, o profissional e/ou estudante da área de saúde estará
habilitado a:

•  Identificar as dimensões da acessibilidade no campo da saúde,
com base na legislação nacional e parâmetros reconhecidos
oficialmente no país;
•  Compreender a sua responsabilidade na promoção de medidas
de acessibilidade e práticas inclusivas;  
•  Identificar as principais dificuldades das pessoas com deficiência
auditiva no que diz respeito ao atendimento, relação com
trabalhadores da saúde, comunicação, informação e acesso a
serviços oferecidos pelo SUS;
•  Levantar especificamente os desafios existentes para garantir
acessibilidade no ambiente e cotidiano de trabalho em saúde para
o atendimento de pessoas com deficiência auditiva;
•  Aplicar o conhecimento obtido no curso para aprimorar a
acessibilidade e a inclusão no ambiente de trabalho e serviços de
saúde oferecidos pelo SUS, visando torná-lo mais inclusivo e
equânime;
•  Promover a inclusão nos diversos contextos/ambientes do SUS;
•  Efetivar os princípios do SUS, garantindo a acessibilidade no
cotidiano das unidades e serviços de saúde;
•  Desenvolver práticas humanizadas no cotidiano do trabalho que
qualifiquem os trabalhadores de saúde e também em formação
para um melhor atendimento às pessoas com deficiência auditiva;
•  Incorporar medidas de acessibilidade em seu cotidiano, entre as



quais o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a
comunicação com pessoas surdas.

Organização do Curso

O curso tem carga horária de 72h e está dividido em 7 módulos, que são:
•  Módulo 1 - O SUS e o direito das pessoas com deficiência (10h)
•  Módulo 2 - Deficiências e saúde - revendo modelos e conceitos (10h)
•  Módulo 3 - Acessibilidade: barreiras e soluções (10h)
•  Módulo 4 - Tecnologia Assistiva (10h)
•  Módulo 5 - Orientações para acessibilidade na produção de materiais
educativos em saúde (10h)
•  Módulo 6 - Introdução à surdez e Libras no contexto da saúde (15h)
•  Módulo 7 - Estudo de caso (6h)

Avaliação e certificação

Para obter o certificado deste curso o aluno deverá responder ao questionário 
sobre o conteúdo apresentado e obter 70% de acertos. O aluno terá 2 tentativas. Além 
deste questionário, para obter a certificação, é obrigatório que o aluno responda à 
enquete de abertura (na área de Boas Vindas) e também à enquete de conclusão 
(na área de Avaliação). Estas informações são fundamentais para que possamos 
aprimorar os cursos cada vez mais. Após concluir o preenchimento das enquetes 
e do questionário conforme critérios acima, o certificado será encaminhado para o 
e-mail informado.

Como acessar o curso on-line

PASSO 1: Acesse o endereço https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/ 


PASSO 2: Clique no link Acessar, no campo superior direito.

PASSO 3: Faça seu login na Plataforma UMA-SUS. Caso não tenha login, faça
seu Cadastro.


