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Censo ano base 2016  Unidades de Ensino
Ajuda
*Obrigatório

1. Nome da Unidade de Ensino *
Por exemplo, Instituto de Matemática, Faculdade
de Direito, Escola de Enfermagem, etc.

2. Nome do Responsável *
Servidor encarregado pelo preenchimento

3. Telefone FIXO para contato *
Se ramal UFF digitar apenas os 4 dígitos

4. Telefone Celular para contato *
Informe o Celular Institucional da Unidade

5. Quantidade de computadores destinados ao
uso dos discentes *
Computadores de Livre Acesso. Não contabilizar
computadores em laboratórios

6. Houve alteração em Acessibilidade Arquitetônica ou Recursos Adicionais em relação ao
Censo Anterior? *
Em caso de dúvidas, por favor, pressione SIM
Marcar apenas uma oval.
Não

Pare de preencher este formulário.

Sim

Acessibilidade Arquitetônica
Se a Unidade oferece condições adequadas para pessoas com deficiência, como por exemplo, banheiros
e/ou bebedouros adaptados, rampas, etc.
7. A Unidade oferece ítens de acessibilidade arquitetônica?
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO

Ir para a pergunta 8.
Ir para a pergunta 11.

Ítens de Acessibilidade Arquitetônica relacionadas pelo INEP
A definição destes ítens está disponível em https://sites.google.com/site/uffcenso/censo2014
Vide Manual do Módulo IES

https://docs.google.com/forms/d/1BBcUe2E4vCOU840HhW8uPFﬂxGnpwinaFﬁ1yA0120k/edit
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8. Selecione os ítens que a Unidade oferece para a comunidade *
Marque todas que se aplicam.
Banheiros adaptados
Bebedouros e lavabos adaptados
Entrada/Saída com dimensionamento
Equipamento eletromecânico (elevadores, esteiras rolantes, entre outros)
Espaço para atendimento adaptado
Mobiliário adaptado
Sinalização tátil
Sinalização visual
Sinalização sonora
Ambientes desobstruidos que facilitem a movimentação de cadeirantes e pessoas com
deficiência visual
9. Rampa de acesso com corrimão *
Se a estrutura da unidade dispensar rampa, selecione Não se aplica
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Não se aplica
10. Equipamento eletromecânico (elevadores, esteiras rolantes, entre outros) *
Se a estrutura da unidade dispensar tais equipamentos, selecione Não se aplica
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Não se aplica

Recursos adicionais que a Unidade oferece para a Comunidade
interna
Auditórios, Bicicletários, Estacionamento, Restaurante Universistário, Rede sem fio, etc
11. A unidade oferece algum recurso adicional para a comunidade interna?
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO

Ir para a pergunta 12.
Pare de preencher este formulário.

Listagem dos Recursos adicionais escolhidos pelo INEP

https://docs.google.com/forms/d/1BBcUe2E4vCOU840HhW8uPFﬂxGnpwinaFﬁ1yA0120k/edit
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12. Selecione os ítens que a unidade presencial oferece para a comunidade acadêmica *
Por exemplo, marque sim para moradia estudantil se estudantes da unidade foram atendidos pela
UFF em 2016
Marque todas que se aplicam.
Auditório/Teatro
Bicicletário
Cantina/Lanchonete
Campo para práticas esportivas
Cinema
Estacionamento para aluno
Estacionamento para docente/técnicoadministrativo
Moradia estudantil
Piscina olímpica/semiolímpica
Pista de atletismo
Posto de atendimento para primeiros socorros
Quadra polisportiva
Quadra coberta/ginásio
Rede sem fio para comunidade acadêmica
Restaurante universitário
Serviços
Vestiário
13. Sugestões sobre este formulário *
Importante: Não podemos modificar o Censo
2016. Podemos apresentar propostas de
alteração apenas para 2017
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