
 
 

Ajustes Razoáveis e Consideração Especial- Política e Procedimentos 

 

Diferença entre ajuste razoável e consideração especial  
Ajustes razoáveis destinam-se a abordar condições (normalmente uma incapacidade ou outra 
condição médica) conhecidas no momento da inscrição. Envolvem mudanças no exame ou 
procedimentos administrativos. Quando não forem necessárias tais alterações processuais, 
normalmente informaremos ao examinador para que ele esteja ciente da condição de um 
candidato.  
Considerações especiais são ajustes pós-exame na nota de um candidato que estava 

preparado e presente em um exame, mas que pode ter sido prejudicado por circunstâncias 

adversas que surgiram imediatamente antes ou no momento do exame 

 SEÇÃO A: AJUSTES RAZOÁVEIS  
 
1 Visão geral  
 
1.1 Candidatos que se sintam incapazes de participar de um exame, ou que sintam que sua 
capacidade de fazer e concluir um exame podem ser comprometidos, devido à presença de 
uma barreira, como uma deficiência ou outra condição médica, podem solicitar providências 
especiais ou auxílios para serem colocados em prática. A RAD fará ajustes nos procedimentos 
administrativos e/ou de exame se tais ajustes forem considerados razoáveis, necessários e 
viáveis.  
 
1.2 Para salvaguardar a integridade do resultado, inclusive para os candidatos para os quais 
não são realizados tais ajustes, todos os candidatos serão avaliados com os mesmos critérios e 
não serão feitas alterações nas notas em relação à avaliação.  
 
2 Barreiras à entrada  
Exemplos de barreiras à entrada são os seguintes: 

Exemplos de barreiras à entrada são os seguintes:  
2.1 Financeiro. A entrada no exame pode ser negada aos alunos cuja situação econômica os 
impede de pagar a taxa exigida.  
 
2.2 Incapacidade. Especificamente: falta de mobilidade física, deficiência visual e deficiência 
auditiva, tudo isso pode impedir que os candidatos alcancem resultados de aprendizagem em 
unidades com base no desempenho físico da dança. 
 
2.3 Religioso. Os candidatos podem, por razões religiosas, não poder participar de um exame 
em um determinado dia, ou podem desejar usar itens especiais de roupas ou artefatos. 
 
2.4 Idade. Os candidatos podem ser menores do que a idade mínima indicada para ingresso no 

exame. 

2.5 Gênero. De acordo com o patrimônio da forma de arte, os requisitos para homens e 
mulheres no balé são diferentes. Os candidatos podem se sentir incapazes de entrar para uma 
qualificação específica se for projetado para um gênero específico.  
2.6 Localização. Os candidatos podem não poder fazer exames se o número de candidatos em 
um determinado local não permitir, logística e financeiramente, os exames. 
 



 
3 Mitigação de barreiras  
Exemplos de maneiras pelas quais os efeitos das barreiras acima podem ser mitigados são os 

seguintes: 

3.1 Financeiro. As taxas de exame são fixadas em um nível considerado o mínimo possível, dada a 
necessidade de prestar um serviço profissional e garantir a segurança financeira de longo prazo da 
organização. Normalmente, não é possível para o RAD reduzir as taxas publicadas para exames. O  Fiona 
Campbell Examinations Bursary permite que os professores solicitem uma bolsa em nome de candidatos 
merecedores do valor de seu próximo exame. Além disso, em certos países, políticas específicas de 
taxas voltadas para candidatos de origens economicamente desfavorecidas podem, a critério exclusivo 
da RAD, ser aplicadas de tempos em tempos, como parte da iniciativa de responsabilidade social da 
RAD. 

  
3.2 Necessidades e Deficiências Educacionais Especiais (SEND) e outras condições médicas. A RAD 

convida as candidaturas de candidatos que solicitem ajustes razoáveis em razão de SEND, ou de 

qualquer outra condição física, mental ou médica, classificada ou considerada como SEND ou não. 1 

A Dança, por sua própria natureza, é uma arte física precisa preocupada com formas, linha, 
coordenação, qualidades musicais e de performance, e os candidatos são obrigados a 
demonstrar isso nos exames. É dentro desses parâmetros que o RAD acolhe candidatos com 
deficiência ou outras condições médicas.  
 
3.3 Religioso. Diretores nacionais da RAD, gestores nacionais e regionais e representantes da 

RAD, cujo mandato inclui o planejamento de passeios de exame, são instruídos através da 

Política Anual de Planejamento turístico do Exame para evitar feriados religiosos, sempre que 

possível. As especificações do exame indicam que o uniforme de regulação para exames é 

recomendado ao invés de exigido, e quando um candidato solicitar permissão para adaptar 

seu vestido por razões religiosas, todos os esforços serão feitos para atender a tal solicitação, 

mantendo a saúde e a segurança do candidato, a salvaguarda do ambiente de exame e a 

integridade da unidade e/ou qualificação, primordial. 

3.4 Idade. Os requisitos de idade mínima são publicados no documento Especificações.   O 

objetivo desses requisitos é promover a saúde e a segurança do candidato e maximizar suas 

chances de realização. Por essas razões, normalmente não é possível alterar esses requisitos. 

Os pedidos de isenção são considerados caso a caso, de acordo com as diretrizes internas. 

3.5 Gênero. É política do RAD garantir que a igualdade de oportunidades para exames seja concedida a 
homens e mulheres, no contexto da herança do balé clássico. Todos os candidatos podem entrar de 
acordo com o sexo com o qual se identificam.  
 

3.6 Localização. O RAD fará todos os esforços para acomodar locais com pequenos números de 

candidatos, mas, no interesse mais amplo de todos os candidatos, como visto através da 

viabilidade financeira de longo prazo do negócio, em certas circunstâncias pode pedir aos 

candidatos que viajem para um local diferente. No entanto, o RAD normalmente pode 

acomodar tais entradas onde a taxa mínima publicada é paga e onde uma sessão de exame 

ocorre nessa localidade geográfica. 

1 O termo "Pessoa com Decifiência", para efeitos dos exames da RAD, é aquele contido na Lei de Igualdade do Reino 

Unido de 2010. "Você está incapacitado sob a Lei de Igualdade de 2010 se você tiver uma deficiência física ou 

mental que tenha um efeito negativo 'substancial' e 'a longo prazo' sobre sua capacidade de fazer atividades diárias 

normais."  

4 Exemplos de ajustes razoáveis  



 
 
Ajustes razoáveis são aplicados caso a caso. A natureza do ajuste aplicado será baseada na 
condição ou circunstâncias do candidato e na solicitação feita ao RAD. Exemplos de ajustes 
razoáveis incluem, mas não se limitam necessariamente a:  
 
4.1 Assistência de taxa direcionada para candidatos de origens economicamente privadas em 
determinados países  
 
4.2 Candidato para fazer o exame por conta própria  
 
4.3 Candidato a receber tempo extra para concluir o exame (isso pode ser para a 
administração de testes de insulina diabetes, ou outros medicamentos necessários, e/ou 
descansar caso se sinta mal durante o exame)  
 
4.4 Arranjos especiais de acesso ao estúdio de exame a serem colocados em prática  
 
4.5 Arranjos especiais de iluminação a serem feitos no estúdio de exame  
 
4.6 A música para que o exame seja amplificado e/ou examinador para usar amplificadores 
pessoais ou colocá-los sobre a mesa com o propósito de amplificar o som para candidatos que 
usam aparelhos auditivos  
 
4.7 Acordo feito para modificações no uniforme de exame (sujeito a considerações de saúde e 
segurança) 
  
4.8 Exame a ser realizado em data e hora especialmente designadas  
 
4.9 Exame a ser realizado em local especialmente indicado  
 
4.10 Candidato a ser examinado de acordo com os critérios de currículo para o gênero com o 

qual se identifica (isso normalmente exigirá que eles sigam todos os procedimentos 

necessários relacionados ao currículo escolhido, incluindo a realização de todo esse currículo e 

o uso do uniforme relacionado). 

Exemplo de ação tomada que não é classificada como um ajuste razoável  

 

5.1 O examinador pode ser informado sobre a condição ou situação do candidato, a fim de 

garantir o manuseio adequado e sensível dos exames. Se for o caso, o examinador pode ser 

informado de que o candidato pode dar uma resposta limitada, ou pode não dar resposta, a 

determinadas partes do conteúdo do exame. 

Procedimento de aplicação  
 
6.1 Os pais devem ser encorajados a informar os professores quando matricularem seus filhos 
em uma escola de dança se houver alguma condição física, mental ou comportamental que 
eles sintam que pode afetar a capacidade do aluno de participar de um exame. Quando este 
for o caso, eles devem ser informados de que podem precisar fornecer evidências médicas 
para apoiar um pedido de ajuste razoável e que sua assinatura pode ser necessária ao solicitar 
um ajuste razoável que inclua a apresentação de tais evidências médicas.  



 
6.2 Um Professor que pretenda solicitar um ajuste razoável em nome de um candidato deve 
preencher um formulário de ajuste razoável, disponível nos sites Rad, escritórios regionais e 
nacionais. 
 
6.3 Após a introdução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em 2018, 

Após a introdução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em 2018, o RAD 
produziu um formulário compatível com o GDPR, incluindo um Aviso de Privacidade. 
Somente este formulário deve ser usado independentemente da localização do 
professor/candidato em todo o mundo. Quaisquer aplicativos enviados em formulários não 
compatíveis com o GDPR desatualizados terão de ser ressarcidos. Nenhuma aplicação será 
processada até que um novo formulário seja recebido.  
 
6.4 O formulário preenchido, juntamente com qualquer documentação médica comprobatória 

2, deve ser devolvido diretamente à sede da RAD (para o endereço de e-mail no formulário) ou 

através do escritório RAD relevante (os formulários podem ser enviados via Inscrições de 

Exame Online RAD). Para exames que ocorrem em breve, recomenda-se enviar o formulário 

diretamente para a sede da RAD para evitar possíveis atrasos 

6.5 Os pedidos de ajustes razoáveis e qualquer documentação médica comprobatória devem 
ser apresentados como documentos separados. Isso porque qualquer informação médica será 
suprimida assim que uma decisão sobre o ajuste ou consideração for alcançada. Isso está de 
acordo com as melhores práticas de gerenciamento de dados. Se os candidatos fornecerem 
um formulário e documentação médica como um documento, eles podem ser solicitados a 
reapresentá-los separadamente.  
6.6 Nenhuma solicitação será processada até que a documentação e os formulários sejam 

apresentados conforme descrito acima. Caso sejam necessários ajustes ou esclarecimentos 

adicionais da submissão e nenhuma resposta recebida no prazo de 5 dias úteis, o pedido 

poderá ser rejeitado. 

2 Atestado Médico  
Os candidatos devem declarar claramente sobre a forma da natureza da condição e do ajuste 

exigido e não apenas se referir à documentação complementar. A equipe Rad nem sempre é 

capaz de interpretar documentos médicos e decidir que ajustes podem ser adequados sem o 

suporte de informações e contamos com conselhos fornecidos pelo requerente para evitar 

possíveis-entendidos ou erros.  

6.8 Os pedidos de ajustes devem ser feitos até a data-imite de inscrições, a fim de permitir 

que o RAD tome quaisquer providências especiais que possam ser necessários para garantir 

que os requisitos específicos do candidato atendido sejam. Os pedidos recebidos 

posteriormente não podem ser aceitos, e os pedidos recebidos menos de dois dias úteis 

antes dos dados do exame não serão aceitos em nenhuma circunstância. 

6.9 Faremos o possível para processar pedidos de ajustes razoáveis que são apresentados 

tardiamente, mas isso pode nem sempre ser possível. Se a questão é simplesmente para dar 

consciência do problema ao examinador, pode ser mais fácil para os candidatos pedir em seu 

escritório local para explicar a natureza da aplicação informalmente ao examinador. Nesses 

casos, um formulário de inscrição pode ser enviado retrospectivamente se o requerente quiser 

que a questão seja formalmente registrada. As inscrições que solicitam ajustes nos 

procedimentos de exame podem não ser possíveis de tramitar em curto prazo, especialmente 

se outros candidatos estiverem presentes no grupo. 



 
6.10 Para questões que surgem pouco antes ou no momento do exame, pode não ser possível 
ou prático colocar um ajuste no lugar, e uma aplicação de consideração especial (para um 
ajuste pós-exame na nota) pode ser mais apropriada. Alternativamente, o candidato pode 
cancelar e o professor pode solicitar a restituição parcial ou (quando disponível) a 
transferência da taxa.  
 
6.11 Os formulários de inscrição devem ser preenchidos em inglês  (o escritório nacional 

relevante pode prestar assistência, se necessário). 

6.12 Nos casos em que o ajuste solicitado envolva tempo extra a ser alocado para um ou mais 
candidatos, isso deve ser comunicado idealmente ao escritório local relevante ao submeter o 
ingresso no exame. Isso é para permitir que a equipe da RAD aloque o tempo adequado para o 
exame ao organizar os horários do exame. Os candidatos devem indicar claramente quanto 
tempo extra, e idealmente, quando durante o exame (por exemplo, entre conjuntos, etc.), o 
candidato/s pode precisar, especialmente se isso é provável que seja mais de 5 minutos.  
 
6.13 Em nenhuma circunstância, quaisquer formulários e/ou documentos médicos devem 
ser dados diretamente ao examinador, pois eles podem não estar em condições de 
providenciar ajustes ou ser capazes de buscar aconselhamento e aprovação do escritório Rad 
relevante. Isso também permite que o examinador concentre apenas sua atenção no exame. 
Os examinadores são instruídos a recusar receber tais informações e, de acordo com a lei de 
proteção de dados, destruir e não repassar tal documentação recebida.  
 
6.14 A RAD determinará se aprova ou não um pedido de ajuste razoável. Essa decisão 

dependerá da natureza do ajuste solicitado, das razões dadas e das praticidades de sua 

implementação, conforme considerado em relação aos critérios descritos nesta política. A este 

respeito, a palavra "razoável" é importante: ajustes considerados não razoáveis não serão 

aprovados. 

SEÇÃO B: CONSIDERAÇÃO ESPECIAL  

 
1 Visão geral  
 
1.1 Consideração especial é um ajuste pós-exame na marca de uma avaliação para um 
candidato que estava preparado e presente em um exame, mas que pode ter sido 
prejudicado por circunstâncias adversas temporárias que surgiram imediatamente antes 2,   
ou no momento do exame. Tais circunstâncias poderiam incluir doença ou lesão, ou algum 
outro evento fora do controle do candidato, que tinha, ou era razoavelmente provável ter tido, 
um efeito material sobre a capacidade desse candidato de fazer uma avaliação ou demonstrar 
seu nível de realização em uma avaliação.  
 
1.2 Consideração especial não pode dar ao candidato uma vantagem injusta. Além disso, a 
aplicação de uma consideração especial não deve fazer com que o usuário de um certificado 
seja enganado em relação às conquistas de um candidato. Exames e avaliações são uma 
medida do que um candidato pode fazer em um momento. Apenas pequenos ajustes podem, 
portanto, ser feitos à marca concedida, pois fazer mais do que isso comprometeria a 
integridade do prêmio.   
 
2. Neste contexto “imediatamente antes” se aplica até a data-limite e não anteriormente. 
 



 
1.3 A decisão de conceder consideração especial será baseada em uma série de fatores, que 

podem variar de candidato para candidato e de um exame para outro. Esses fatores podem 

incluir a natureza e a gravidade das circunstâncias e a data do exame em relação às 

circunstâncias. Cada caso é avaliado e o resultado determinado individualmente. 

Exemplos de circunstâncias que podem qualificar um candidato para receber uma 
consideração especial:  
 
2.1 Consideração especial pode ser dada a critério do RAD aos candidatos quando:  
 
2.1.1 O desempenho em um exame é considerado como sendo afetado por circunstâncias fora 
do controle do candidato ou examinador; ou  
 
2.1.2 ajustes razoáveis no exame que foram acordados com antecedência provaram ser 
inadequados ou inadequados.  
 
A seguir, exemplos de circunstâncias que podem levar à aplicação de uma consideração 
especial, desde que sejam comprovadas por documentação médica ou outras evidências 
conforme apropriado:  
 
2.2.1 perturbação grave ou interrupção durante o exame, como alarme de incêndio ou falha 
de energia  
 
2.2.2 doença temporária, lesão ou indisposição antes ou durante o exame (mas assumindo que 
o candidato tentou, ou fez, completar o exame, e não optou por retirar)  
 
2.2.3 doença durante o exame do examinador, pianista ou operador musical  
 
2.2.4 luto recente ou doença terminal de um membro da família do candidato, amigo próximo, 
professor ou animal de estimação  

 
2.2.2.5 crise doméstica ou pessoal grave e disruptiva levando a ansiedade aguda e/ou 
depressão  
 
2.3 Além disso, quando for confirmada uma reclamação em conformidade com a política de 
reclamações, questionamentos sobre resultados e recursos sobre a conduta do examinador ou 
pianista, ou qualquer outro assunto para o qual a RAD tenha responsabilidade, pode ser 
apresentada uma consideração especial como parte da resolução da denúncia.  
 
2.4 Os seguintes são exemplos de circunstâncias em que a consideração especial não se 
aplicaria:  
2.4.1 incapacidade ou lesão que era conhecida antes da data de encerramento (a menos que 

os ajustes razoáveis acordados com antecedência se mostrassem inadequados ou 

inapropriados 

2.4.2 pequeno distúrbio na sala de exame causado por outro candidato, como mau 
comportamento  
 
2.4.3 não comparecer ao exame na hora certa  
 



 
2.4.4 onde um candidato é inscrito para uma Aula Premiada, Aula de Demonstraçao ou o Solo 
Seal.  
 

A consideração especial normalmente não será dada nas seguintes circunstâncias:  
 
2.5.1 quando não for fornecida evidência documental adequada e atualizada  
 
2.5.2 em relação às instalações, meio ambiente e/ou pianista fornecidos em um AEC (Centro 

de Exame Aprovado) pois estes não são de responsabilidade da RAD 

Como a consideração especial é aplicada : 
 
3.1 Um pedido de consideração especial pode, dependendo das circunstâncias, resultar em um 
dos seguintes:  
 
3.1.1 um leve ajuste nas notas (máximo 5). A quantidade de qualquer ajuste para notas como 
resultado de uma consideração especial será mostrada como uma nota separada no 
formulário de resultado do candidato  
 
3.1.2 um reexame gratuito. (Isso normalmente só é oferecido em casos excepcionais.)  
 
3.2 A Academia não entrará em discussão com os candidatos e/ou candidatos/pais quanto à 

consideração especial que deve ser aplicada ou se um novo exame deve ser oferecido 

Procedimento de aplicação  
 
4.1 Um professor, pai/responsável ou candidato (se maior de 18 anos) pode solicitar 
consideração especial usando um formulário de consideração especial, disponível nos 
escritórios e sites da RAD.  
 
4.2 Um formulário separado deve ser usado normalmente para cada candidato; no entanto, 
nos casos em que um grupo de candidatos tenha sido desfavorecido por um evento, por 
exemplo, um alarme de incêndio, um formulário pode ser usado com uma lista de candidatos 
que foram afetados, juntamente com seu respectivo nível e data/hora do exame.  
 
4.3 Todas as inscrições devem ser acompanhadas de provas (onde for necessário), e enviadas à 

sede da RAD no prazo de cinco dias úteis após o exame. A RAD reserva-se o direito de rejeitar 

os pedidos recebidos após este período. O pedido de consideração especial normalmente não 

será considerado após o recebimento dos resultados, a menos que as evidências venham à 

tona, o que demonstra que o candidato deve ter sido afetado no 

Após a introdução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) em 2018, a RAD 

produziu um formulário compatível com o GDPR, incluindo um Aviso de Privacidade. 

Somente este formulário deve ser usado independentemente da localização do 

professor/candidato em todo o mundo. Quaisquer aplicativos enviados em formulários não 

compatíveis com o GDPR desatualizados terão de ser ressarcidos. Nenhuma aplicação será 

processada até que um novo formulário seja recebido.   

O formulário preenchido, juntamente com qualquer documentação médica comprobatória4, 

deve ser enviado diretamente à sede da RAD (para o endereço de e-mail no formulário) ou 
através do escritório Rad relevante.  



 
4.6 Os pedidos de considerações especiais e quaisquer provas médicas de apoio devem ser 
apresentados como documentos separados. Isso porque qualquer evidência médica será 
suprimida assim que uma decisão sobre consideração especial for tomada. Isso está de acordo 
com as melhores práticas de gerenciamento de dados. Se os candidatos fornecerem um 
formulário e uma evidência médica como um documento, eles podem ser solicitados a 
reapresentá-los separadamente.  
 
4.7 Nenhuma solicitação será processada até que a documentação e os formulários sejam 
apresentados conforme prescrito acima. Caso sejam necessários ajustes ou esclarecimentos 
adicionais da submissão e nenhuma resposta recebida no prazo de 5 dias úteis, o pedido 
poderá ser rejeitado.  
 
4.8 Os candidatos devem declarar claramente a base da inscrição e não apenas se referir à 
documentação complementar. Nem sempre os funcionários da RAD são capazes de interpretar 

documentos médicos sem dar suporte à explicação e contamos com informações fornecidas 
pelo requerente para evitar possíveis mal-entendidos ou erros. 
  
4.9 Os formulários de inscrição devem ser preenchidos em inglês  (o escritório nacional 
relevante pode prestar assistência, se necessário). 
 
4.10 Em nenhuma circunstância, quaisquer formulários e/ou documentos médicos devem 
ser dados diretamente ao examinador. Os examinadores são instruídos a recusar receber tais 
informações e, de acordo com a lei de proteção de dados, destruir e não repassar qualquer 
documentação recebida.  

 
4.11 A RAD determinará se aprova ou não um pedido de consideração especial. Essa decisão 

dependerá das razões e provas dadas, consideradas contra os critérios descritos nesta política. 

Outras informações  
5.1 A consideração especial não é geralmente adequada para candidatos cuja doença ou lesão 
era conhecida no momento da inscrição. Nesse caso, espera-se que um candidato solicite um 
ajuste razoável ou adie sua entrada na sessão seguinte.  
 
5.2 Se um candidato não puder comparecer ou concluir um exame devido a circunstâncias fora 
de seu controle, incluindo doença, razões compassivas, por exemplo, luto familiar, condições 
climáticas adversas graves, etc., poderá optar por retirar-se do exame e solicitar indenização 
conforme descrito nas Especificações. Neste caso, eles não serão elegíveis para solicitar 
consideração especial e nenhum resultado ou certificado será emitido.  
 
5.3 Não se pode considerar os candidatos por partes dos exames não concluídos. Isso porque 

os exames RAD são performances unificadas dadas em um momento no tempo e candidato só 

pode ser avaliado sobre o desempenho dado durante todo o exame. Se um candidato não 

puder concluir um exame, as notas das seções perdidas não podem ser concedidas, nem as 

notas genéricas podem ser concedidas para performance e música quando se relacionam com 

as seções perdidas. Com exceção dos Grade 8, Advanced 1 e Advanced 2 (onde todas as seções 

devem ser aprovadas para obter um passe geral), os candidatos ainda podem passar por um 

exame incompleto, desde que as notas totais atinjam o mínimo exigido.  

5.4 Acordo a um pedido de ajuste razoável não infere que uma consideração especial também 
será concedida. No entanto, a mesma circunstância, se surgir após a apresentação do exame, 



 
pode ser motivo legítimo para um candidato solicitar um ajuste razoável e para uma 
consideração especial. Nesse caso, duas aplicações separadas devem ser feitas.  
 
5.5 A RAD pode, a seu critério, aplicar uma consideração especial a um candidato ou 
candidatos com base em evidências que receber, independentemente de circunstâncias que 
surgiram no momento do exame e que podem ter colocado esses candidatos em desvantagem 
injusta. Tais evidências podem surgir como resultado de uma denúncia, inquérito sobre um 
resultado, um relatório de um examinador, ou atendente de exame, ou por algum outro meio. 
Neste caso, os professores que inscreveram os candidatos afetados serão informados da 
decisão da RAD. 
  
Dados da Política adotada: Agosto 2019  
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