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Dispõe sobre a reserva de vagas destinadas a
pessoas com deficiência nos concursos
seletivos para ingresso em cursos de
instituições estaduais de ensino superior e de
ensino técnico de nível médio.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art.1º As instituições estaduais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio reservarão, em
cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 1(uma) de suas vagas para
candidatos com deficiência.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Com a Carta Magna de 1988, o Brasil inaugurou uma era de modernização social. Milhões de cidadãos,
antes invisíveis socialmente, foram beneficiados pelos ventos da igualdade. Por meio de normas referentes
aos idosos, aos afro-brasileiros, às mulheres, às crianças e aos adolescentes, aos quilombolas e indígenas e
também as pessoas com deficiência.
Cerca de 12% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2007 e
promulgada pelo Brasil em 2009, estabelece aos países signatários a obrigação de assegurarem sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, inclusive superior, para as pessoas com deficiência.
Apesar de sancionada em agosto de 2012, a Lei Federal n° 12.711, conhecida como Lei de Cotas, é
válida apenas no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais. No entanto, as
Universidades Públicas Estaduais em todo Brasil, a seu tempo, adotaram políticas de ações afirmativas que
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regem o sistema de distribuição de vagas nos vestibulares.
Em alguns estados, como é o caso do Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte,
existem leis estaduais que definem como deve ser a distribuição de vagas através de cotas sociais e raciais.
Outras instituições, como a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), na Bahia, adotaram o
Sistema de Seleção Unificado (SiSU) como única forma de ingresso no primeiro semestre e, através disso,
fizeram opção pelo modo de reserva de vagas proposto pela Lei Federal de Cotas.
A nível federal ainda, a lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016, reservou vagas para pessoas com
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino.
Avançamos, felizmente, para um modelo social de deficiência, no qual deslocamos o foco da deficiência
da pessoa para a deficiência da sociedade em incluir essa pessoa. Todos têm direito ao convívio social e ao
pleno exercício de sua liberdade e de sua cidadania, de modo que quaisquer barreiras que promovam a
exclusão e a discriminação das pessoas com deficiência são moralmente inadmissíveis.
Do ponto de vista prático, a exclusão representa a perda, para a sociedade, de parte da riqueza
presente na diversidade humana, pois mantém represado o potencial das pessoas com deficiência.
Atualmente, mesmo com um conjunto robusto de normas legais e políticas públicas voltadas para a
inclusão das pessoas com deficiência, ainda estamos longe de ser uma sociedade inclusiva, pois é muito
difícil erradicar o preconceito e as barreiras legadas por uma longa história de discriminação. Isso
transparece na incidência desproporcionalmente grande de pobreza, desemprego e baixa escolaridade entre
as pessoas com deficiência, ou na persistência de barreiras arquitetônicas e no desenho de objetos comuns
da vida quotidiana, tais como telefones e catracas, que impedem que essas pessoas circulem livremente
pelas cidades e usem equipamentos, ferramentas e tecnologias disponíveis para o público em geral.
Dessa forma, são necessárias medidas que, além de coibir a discriminação contra as pessoas com
deficiência, promovam a sua inclusão. E, como é notório, um dos fatores mais eficazes para a inclusão social
é a educação.
Nesse sentido, é difícil compreender como as políticas de cotas, já admitidas para promover a inclusão
de pretos, pardos e índios, além de estudantes oriundos de famílias de baixa renda, muitas vezes não
contemplam as pessoas com deficiência. Várias instituições de ensino já adotam cotas de forma espontânea,
mas vemos a necessidade de generalizar essa política.
A Unemat recentemente passou a incluir reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) nas
suas cotas. Com a nova política, 60% das vagas ficam reservadas para alunos oriundos de escolas públicas
e 40% das vagas para ampla concorrência. Dentre as vagas reservadas para alunos da rede pública de
ensino, estão inseridas as cotas do Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial (Piier) para pretos e
pardos e para indígenas, bem como as cotas para pessoas com deficiência.
Com a nova política, cursos com 30 vagas reservam 18 vagas para alunos de escola pública, das quais
8 são para pretos e pardos, 1 para indígenas e 1 para pessoas com deficiência, com 8 para os demais
candidatos. 12 vagas serão destinadas à ampla concorrência.
Em cursos com 40 vagas, 24 são reservadas para alunos que cumpriram integralmente o Ensino Médio
em escola pública. Destas 24 vagas, 10 são para estudantes negros, 2 para estudantes indígenas, 1 para
estudantes com deficiência e 11 para os demais candidatos. A ampla concorrência terá 16 vagas.
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Já nos cursos de 50 vagas, a ampla concorrência terá 20 vagas, enquanto os alunos de escola pública
terão 30. Destas 30, os candidatos pretos e pardos terão 13 vagas, os candidatos indígenas terão 2, as
pessoas com deficiência terão 1 e os demais estudantes de escola pública terão 14 vagas.
Apesar da inclusão do deficiente no próximo vestibular da UNEMAT por meio de uma norma interna da
instituição, entendemos que somente com uma lei poderemos garantir esse beneficio definitivamente para os
deficientes.
Nesse contexto, apresentamos a presente propositura para o qual o solicitamos o apoio dos nobres
Pares

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Setembro de 2019

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual

Janaina Riva
Deputada Estadual
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