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1. Identificação do Curso:

Nome do Curso Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Inclusão e Educação Especial

Código/Área de Conhecimento
70807051 EDUCAÇÃO ESPECIAL

UA Responsável CEFOR-Reitoria

 Carga Horária Total 180 Duração (meses)           4 meses Nº de vagas 40

Modalidade  ( x  ) Presencial           -       (     )  Semipresencial       -       (     ) A Distância

Assessoramento Pedagógico Alessandro Poleto de Oliveira

Período previsto para realização do curso

Início Agosto de 2018 Término Dezembro de 2018

Funcionamento

Dias Segundas-feira e algumas quartas-feira Horário 13:00 - 18:00 

Coordenador

Nome Larissy Alves Cotonhoto

E-mail larissy.cotonhoto@ifes.edu.br Telefone 2798811-2974

Carga horária Ifes DE Carga horária dedicação ao curso 6

Área de formação Psicologia e Pedagogia

Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/5973420305050319

Resumo do Currículo Lattes: 

Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (1994), Pedagogia pela Universidade
de Uberaba (2012), mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2001),
doutorado em Educação pela Ufes e pós-doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pelo Programa
de Pós-Graduação em Psicologia da Ufes. É docente no ensino superior desde 2001, tendo lecionado
na UFU, UEMG, UNIPAM, Faculdade Católica de Uberlândia, Rede Doctum em cursos de Pedagogia,
Psicologia,  Educação  Física  e  Especializações.  É  professora  colaboradora  do  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Psicologia.  Tem  experiência  na  área  de  Psicologia  e  Educação,  com  ênfase  em
Desenvolvimento, Aprendizagem, Formação de Professor, Educação Especial, atuando principalmente
com os seguintes temas: aprendizagem, desenvolvimento infantil, formação de educadores, educação
especial, avaliação psicopedagógica, brincar, educação infantil, jogos e brincadeiras.

Secretaria do Curso

Servidor responsável pela Secretaria Alessandro Poleto de Oliveira

Endereço, telefone, e-mail da Secretaria do curso: Cefor - R. Barão de Mauá, 30 - Jucutuquara, Vitória -
ES, 29040-860 Telefone 31980900 – edabcefor2016@gmail.com

Horário/Dia de Funcionamento da Secretaria: as segundas, terças e quintas de 16 às 18h

2. Caracterização da Proposta

2.1. Apresentação e Contextualização institucional

O projeto nasce de uma demanda regional de formação de profissionais para atuar na área da Educação
Especial e na Educação Inclusiva e se apoia no princípio educacional adotado pelo Ifes, que favorece e
incentiva a criação de políticas para a educação profissional, científica e tecnológica, tendo como base “a
integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e trabalho e no desenvolvimento da capacidade
de investigação científica, elementos essenciais para as vertentes educação e trabalho em busca de novas
políticas de inclusão e transformação social, desenvolvimento socioeconômico e sua sustentabilidade”
(IFES, 2014, p. 41). 

O projeto de curso aqui apresentado coaduna com a concepção de educação institucional, que por sua vez
encontra-se  em  consonância  com  as  políticas  nacionais  para  a  Educação  Especial  na  Perspectiva

http://lattes.cnpq.br/5973420305050319


Inclusiva. Portanto, o curso prevê a oferta de uma educação e formação que debata, que planeje e que
institua ações educativas em relação à diversidade e à inclusão. Mantém, assim, uma preocupação social e
educacional que reconhece e valoriza o tema da Diversidade, o que permitirá o desenvolvimento de ações
que minimizem práticas sociais discriminatórias e excludentes, uma vez que “Educar para a diversidade
não  significa  apenas  reconhecer  a  diferença,  mas  construir  caminhos  possíveis  para  o  convívio
democrático” (IFES, 2014, p. 43).

Ainda acatando o PDI (IFES, 2014), o curso pretendido se compromete a privilegiar a Política Nacional
da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que concebe o movimento
mundial pela educação inclusiva como uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em
defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de
discriminação.  Dessa  forma,  o  curso  almeja  uma  formação  crítica  e  propositiva  de  profissionais  da
educação, para que atuem de maneira responsiva e inclusiva, oferecendo educação de qualidade a todos
os alunos,  reconhecendo e  respondendo às suas diversas necessidades,  respeitando todos os  estilos e
ritmos de aprendizagem, por meio de um currículo flexível e apropriado, de arranjos organizacionais, de
estratégias de ensino, do uso de recursos especiais e do processo seletivo acessível, com o envolvimento
de todos os agentes da comunidade escolar (IFES, 2014, p. 44).

O  curso  tem  o  compromisso  de  atender  às  orientações  do  Ministério  da  Educação  (MEC).  Este
desenvolve uma política de educação inclusiva que pressupõe a transformação do Ensino Regular e da
Educação Especial e, nesta perspectiva, implementa diretrizes e ações que reorganizam os serviços de
Atendimento  Educacional  Especializado  oferecidos  aos  alunos  público-alvo  da  Educação  Especial,
visando a complementação da sua formação e não mais a substituição do ensino regular.

Consideramos que para atuar na educação tanto na modalidade da educação especial, como na educação
básica regular,  o professor deve ter como base da sua formação,  inicial e continuada, conhecimentos
gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. A proposta de formação do curso
irá  possibilitar  ao  cursista  a  atuação  na  educação  em  uma  perspectiva  inclusiva,  em  especial  no
atendimento educacional especializado, uma vez que visa alcançar o caráter interativo e interdisciplinar
da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos e nos núcleos de acessibilidade das
instituições de educação técnico e superior, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial.

Assim,  trata-se  da  oferta  de  uma  formação  continuada  sobre  Inclusão  e  Educação  Especial,  cuja
finalidade é contribuir para a capacitação de graduados da área de Educação e afins, acerca dos temas:
aprendizagem, processos de patologização do ambiente escolar, práticas e ações educativas na e para a
Educação Especial, bem como o conhecimento sobre a literatura especializada que favorecerá a atuação e
atualização dos participantes. Espera-se, ao final, formar e capacitar profissionais capazes de desenvolver
ações de inclusão para pessoas com deficiência e com queixas  escolares  na educação básica,  ensino
técnico, graduação e pós-graduação. 

2.2. Justificativa

Tendo em vista o direito à educação do ensino básico ao ensino superior (Brasil, 1996) e o crescente
ingresso de pessoas com necessidades específicas nos contextos educacionais, este curso pretende abordar
aspectos que favoreçam os processos de ensino-aprendizagem frente à chegada destes educandos nos
diversos níveis de ensino. Para atender essa demanda crescente, tem se tornado uma necessidade capacitar
profissionais que entendam o processo legal,  teórico e prático das ações inclusivas frente ao cenário
educacional brasileiro. Para tanto, o curso pretende fomentar discussões que possibilitem ações e práticas
educativas frente ao público da educação especial e inclusiva.

Trata-se de uma demanda identificada no transcurso de dois cursos de Formação Inicial e Continuada em
Inclusão e Educação Especial. A procura pelo referido curso e a solicitação de que o mesmo tivesse uma
carga  horária  superior  a  90  horas,  abordando  temáticas  essenciais  para  aqueles  que  atuam na  área,
impulsionou a elaboração dessa proposta de Curso de Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Inclusão e
Educação Especial.

O curso  aborda  os  fundamentos  teóricos  da  aprendizagem e  do  desenvolvimento,  queixas  escolares,
patologização e medicalização da aprendizagem, fundamentos filosóficos, históricos e legais da Educação
Especial,  conceitos  como identidade,  diferença,  diversidade e  barreiras  atitudinais,  o  público-alvo da
Educação  Especial,  -  Fundamentos  filosóficos,  históricos  e  legais  da  Educação  Especial,  Currículo,
adequações  curriculares,  práticas  pedagógicas  inclusivas,  avaliação  e  Atendimento  Educacional
Especializado.



2.3. Objetivo Geral

Atender à demanda de aperfeiçoamento profissional para a implementação efetiva da educação especial
inclusiva a partir da análise crítica sobre os aspectos psicossociais e legais que interferem no processo de
escolarização e aprendizagem.

2.4. Objetivos Específicos

1. Refletir sobre a interface ensino e aprendizagem;

2.Analisar a produção de patologização do ambiente escolar e de medicalização da aprendizagem;

3. Analisar os processos de invibilização e inclusão presentes no cotidiano escolar;

4. Apresentar fundamentos legais, teóricos e práticos sobre a Inclusão;

5. Formar profissionais para trabalhar com a inclusão escolar;

6. Oportunizar grupos de trabalho com vistas ao aprimoramento das práticas educacionais inclusivas;

2.5. Público-alvo

O curso é aberto a pessoas com que tenham graduação completa em qualquer área, as quais tenham
disponibilidade para frequentar as aulas nos dias e horários do curso.

2.6. Perfil do Egresso

Os egressos deverão demonstrar habilidade para atuar em contextos escolares e não escolares, voltados
para Inclusão e Educação Especial, tendo em vista a legislação referente a esta temática.

2.7. Infraestrutura

O curso utilizará a sala de aula 03 localizada no segundo andar do prédio do Centro de Referência em
Formação e em Educação a Distância - Cefor, bem como o Laboratório de Ensino de Informática e a
biblioteca do Cefor. Os recursos de multimídia a serem utilizados, tais como data show e notebooks, serão
do Cefor. Haverá a utilização, em algumas disciplinas, aulas no Miniauditório, mediante cronogramas das
disciplinas.

No que se refere às condições de acessibilidade, foi elaborado um programa de reformas e adaptações,
por  meio  da manutenção das  instalações  e  equipamentos  do Cefor-IFES,  conforme os  princípios  do
desenho  universal,  buscando  a  eliminação  das  barreiras  arquitetônicas.  Estão,  também,  sendo
implementadas ações que minimizem essas barreiras até que elas sejam eliminadas totalmente, citem-se
como exemplo, banheiros, rampas, pisos, corrimão e elevadores.

2.8. Formas de Acesso PPI e para pessoas com deficiências

Quanto aos requisitos e formas de acesso para ações afirmativas, candidatos pretos, pardos e indígenas
(PPI)  e  pessoas  com deficiência  (PcD),  serão respeitadas  as  disposições  institucionais  em relação às
políticas  afirmativas,  o que vai  depender da instalação da comissão específica para tal  finalidade no
momento de abertura do processo seletivo. Assim, as políticas de ações afirmativas no âmbito do curso
serão contempladas no Edital de Seleção, conforme resolução do Conselho Superior nº 10/2017. Quanto
às formas de acesso de pessoas com deficiências (PcDs), a seleção do Cefor resguardará sua inclusão
seguindo as disposições institucionais em relação às políticas afirmativas para esse público. Haverá, pois,
um esforço do Cefor, representado pela coordenação de curso e o Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades  Específicas  (NAPNE)  de  modo  a  favorecer  a  inclusão  de  alunos  com  necessidades
específicas.

O curso de Aperfeiçoamento em Educação e Ambiente prevê a garantia de condições de acessibilidade
aos  seus  discentes  com  necessidades  específicas,  o  que  significa  viabilizar  a  equiparação  de
oportunidades em todas as esferas da vida. Conforme observa a Resolução Do Conselho Superior CS nº
34/2017, em seu artigo 1o. Art. 1º Entende-se por “Aluno com Necessidades Específicas” o equivalente
previsto em legislação educacional por aluno público-alvo da Educação Especial, a saber:



I.  Alunos com deficiência:  aqueles  que  têm impedimentos de  longo prazo de  natureza  física,
intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

II.  Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de
alterações  no  desenvolvimento  neuropsicomotor,  comprometimento  nas  relações  sociais,  na
comunicação  ou  estereotipias  motoras.  Atualmente  está  englobado  no  transtorno  de  espectro
autista, classificando-se como leve, moderado ou grave;

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles identificados com um potencial elevado e
grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual,
liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Tanto os documentos institucionais do Ifes (resoluções e pareceres) como o presente projeto tomam como
referência a Lei 13.146/15 (Brasil, 2015), ou mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência,
uma vez que este documento traz consideráveis mudanças no que tange os direitos das pessoas com
deficiência.  A primeira  dela  é  retomar  o conceito desse  público  em específico.  Na Lei,  pessoa  com
deficiência é

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

 
A partir das orientações legais e das referências científicas na área, foi definido institucionalmente que
uma via pela  qual  são discutidos  e desenvolvidos planos e projetos de inclusão e acessibilidade é o
Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidade Específica - Napne. De acordo com o Regulamento
Interno do Ifes (Portaria nº 1.063/2014), o “Napne tem por finalidade desenvolver ações que contribuam
para a promoção da inclusão escolar de pessoas com necessidades específicas, buscando viabilizar as
condições para o acesso, permanência e saída com êxito em seus cursos”. Desde sua criação, o núcleo tem
discutido  e  proposto  ações  que  visem desenvolver  práticas  inclusivas  na  instituição,  sejam práticas
pedagógicas, de acessibilidade física e atitudinais.

Assim, todas as questões que envolvem acessibilidade e atendimento educacional especializado no Cefor,
assim como nos demais campi do Ifes, contam com a colaboração dos profissionais que compõem o
Napne para discussão, problematização, proposição e desenvolvimento de políticas e práticas inclusivas
na educação presencial e a distância.

O Cefor possui um plano de promoção de acessibilidade organizado a partir de um diagnóstico realizado
pela Comissão de Acessibilidade na Educação a Distância do Instituto Federal do Espírito Santo – Fórum
do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs) do Ifes – criada pela
Portaria  nº  920/2013  e  alterada  pela  Portaria  nº  2148/2013.  Segundo  essa  política,  a  promoção  da
acessibilidade  envolve:  acessibilidade  arquitetônica,  comunicacional,  metodológica,  instrumental,
programática,  atitudinal  e  de  desenho  universal,  cujo  objetivo  é  garantir  acesso,  permanência  e
participação do público-alvo da educação especial na IES.

Em síntese, de acordo com a Política de Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado para
alunos de cursos a distância do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES,2014) e das Resoluções do
Conselho Superior No. 34 e 55/2017, o acompanhamento dos alunos necessidades específicas no Ifes
envolve as seguintes ações:

• identificar o aluno com necessidades específicas no processo seletivo, durante a matrícula ou por
identificação do professor, conforme Portaria 34 e 55 (2017);

• garantir todos os recursos de acessibilidade ao aluno com necessidade específica no processo
seletivo: materiais, apoio e infraestrutura.

• informar  aos  alunos sobre  os  apoios  institucionais  existentes,  tais  como Napne e  Assistência
Estudantil;

• propor e instruir procedimentos educacionais diferenciados à coordenação do Curso de acordo
com as necessidades específicas identificadas de acordo com Portaria 34 e 55 (2017);

• discutir, incentivar e apoiar o aluno sobre estratégias de enfrentamento das dificuldades relatadas,
seja  por  meio  de  orientação  ao  aluno,  professores  ou  com  o  auxílio  sistematizado  de  um
profissional da área de educação especial;



• orientar e acompanhar os docentes que atuam diretamente com o aluno esclarecendo e propondo
alternativas para o processo ensino-aprendizagem,  conforme Portaria 34 e 55 (2017).

• orientar  professores  e  tutores  sobre  a  adoção  de  procedimentos  avaliativos  flexíveis  e  com
adequações  tanto  na  elaboração,  produção  e  correção  das  atividades.  As  correções  deverão
respeitar  o  ritmo  de  aprendizagem do  aluno  público  alvo  da  educação  especial.  Os  tutores
receberão  material  com esclarecimentos  quanto  à  forma  de  tratamento,  vocabulário  e  outras
informações relacionadas ao estudante que estiver matriculado.

3. Corpo Docente e Técnico

3.1. Corpo Docente:

Nome Larissy Alves Cotonhoto Titulação Máxima Doutorado

UA (Lotação) ou Instituição de Origem Cefor Cargo Professor

Regime de Trabalho

20h, 40h, DE, Não se aplica
DE

Carga Horária
dedicação ao curso

6h

Situação

Ativo, aposentado, licenciado
Ativo

Link  do
Currículo
Lattes

http://lattes.cnpq.br/5973420305050319

Nome Lidiane Leite Vasconcelos Titulação Máxima Mestrado

UA (Lotação) Cefor Cargo Professor

Regime de Trabalho
DE

Carga  Horária
dedicação ao curso

4h

Situação
Ativo

Link  do
Currículo
Lattes

http://lattes.cnpq.br/3118461418563683

Resumo do Currículo Lattes

Mestre em Psicologia Institucional e graduação em Psicologia pela Ufes. Professora EBTT do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo  (Ifes),  com  lotação  no  Centro  de
Referência em Formação e Educação à Distância (CEFOR). Leciona nos cursos de Pós-Graduação em
Práticas Pedagógicas e  de Pós-Graduação em Tecnologias  Educacionais  e  no  curso  de Formação
Continuada "Aprendizagem, (Des)Patologização e Inclusão". É vice-líder do grupo de pesquisa Labtec
(Laboratório de Tecnologias Educacionais) do Ifes.

3.2. Corpo Técnico e/ou Colaboradores

Nome Alessandro Poleto de Oliveira Titulação Máxima Especialista

UA (Lotação) Cefor Cargo Pedagogo

Regime de Trabalho
DE

Carga  Horária
dedicação ao curso

6h

Situação
Ativo

Link  do  C.
Lattes

http://lattes.cnpq.br/2020016928585046

Resumo do Currículo Lattes

Possui graduação em Pedagogia pela FACULDADE NOVO MILÊNIO (2004) e Pós-graduação (Lato
Sensu)  em  Administração  Escolar  e  pós-graduando  em  Tecnologias  Educacionais  pelo  Centro  de
Referência em Formação e em Educação a Distância. Pedagogo do Instituto Federal  de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo com atuação no Programa de Pós-graduação em Educação em
Ciências e Matemática - Educimat. Experiência em Educação a Distância desde 2009 também pelo Ifes,
com atuação nos cursos de Técnico em Informática e Licenciatura em Letras Português.

http://lattes.cnpq.br/2020016928585046
http://lattes.cnpq.br/3118461418563683
http://lattes.cnpq.br/5973420305050319


Nome Ana Carolina Sampaio Frizzera Titulação Máxima Graduação

UA (Lotação) Cefor Cargo Prestador de serviço

Regime de Trabalho Carga  Horária
dedicação ao curso

6h

Situação
Ativo

Link  do  C.
Lattes

http://lattes.cnpq.br/2020016928585046

Resumo do Currículo Lattes

Mestranda em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e membro do Gedi - Grupo de Pesquisa e Estudos em
Design Educacional e Inclusão. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) e especialização em Deficiência Visual pela Faculdade Viana (Fesav). Tem experiência
na área de Educação, com ênfase em Educação Especial, atuando principalmente nos seguintes temas:
astronomia, ensino de ciências, deficiência visual e ensino de astronomia. 

4. Componentes Curriculares

4.1. Disciplinas:

Componente Curricular
Obrig./Opt

Nome  do  Professor(a)
Responsável

Carga
HoráriaCódigo Descrição

EDB01
Fundamentos  históricos,  legais  e  científicos  da
Educação Especial e da Educação Inclusiva

Ob Larissy Alves Cotonhoto 60

EDB02
Aprendizagem,  (des)  patologização  e
medicalização da educação

Ob
Lidiane  Leite
Vasconcelos

60

EDB03
Práticas Pedagógicas na Educação Especial

Ob Larissy Alves Cotonhoto 60

Total da Carga Horária de Disciplinas Obrigatórias 180

Total da Carga Horária do Trabalho de Conclusão 0

Carga Horária Total do Curso 180

4.2. Ementário

Disciplina: Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e da
Educação Inclusiva

Código: EDB01

Carga Horária: 60h Obrigatória

Ementa

Educação e exigência  ética de uma mudança de paradigma nas sociedades.  Os marcos legais  da
educação  inclusiva  em  momentos  históricos  diferenciados.  Conceitos  como  identidade,  diferença,
diversidade  e  barreiras  atitudinais.  Formação  de  Professores  de  AEE.  Desenvolvimento  humano:
desenvolvimento  atípico.  O  público-alvo  da  Educação  Especial:  deficiências,  transtornos  e  altas
habilidades.

Conteúdo

• Educação, Inclusão e Ética: identidade, diferença, diversidade e barreiras atitudinais
• A história da Educação Especial: históricos e científicos
• Legislação e Educação Especial
• Desenvolvimento humano: desenvolvimento típico e atípico
• Formação inicial e continuada de Professores
• O público-alvo da Educação Especial: Deficiência, TGD e AH/SD

http://lattes.cnpq.br/2020016928585046
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Paulo: Cortez, 2013.
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95-114.
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MICHELS, M. A formação de professores de Educação Especial no Brasil: propostas em questão.
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Maria-Helena_Formacao-2017.pdf>. Acesso em 21 de maio de 2018.
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Bibliografia Complementar

ALIAS,  Gabriela.  Desenvolvimento  da  aprendizagem  na  Educação  Especial –  Princípios,
fundamentos e procedimentos na Educação Inclusiva [recurso eletronico]. São Paulo, SP : Cengage,
2016. [Minha Biblioteca]
LOURENÇO, Érika. Conceitos e práticas para refletir sobre a educação inclusiva.  Belo Horizonte:
Autêntica Editora; Ouro Preto, MG: UFOP, 2010. [Minha Biblioteca]
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Disciplina: Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação Código: EDB02

Carga Horária: 60h Obrigatória

Ementa

Aprendizagem e ensino: interfaces. Educação e subjetividade. Normal e Patológico. Patologização do
ambiente  escolar  e  medicalização  da  aprendizagem.  TDAH  e  Dislexia:  produção  de  diagnósticos.
Processos de invisibilização e inclusão.

Conteúdo

• Aprendizagem e desenvolvimento
• A produção da fracasso escolar
• Medicalização e patologização
• TDAH, Dislexia e outros transtornos do desenvolvimento

Bibliografia Básica
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Paulo: Intermeios, 2015.
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o fracasso escolar (1991-2002): um estudo introdutório. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.1, p.
51-72, jan./abr. 2004.
AQUINO, Júlio Groppa (org.).  Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo:
Summus, 1997.
BAPTISTA, Luiz Antonio. A fábula do garoto que quanto mais falava sumia sem deixar vestígios: cidade,
cotidiano e poder. In: MACIEL, I. (Org.). Psicologia e Educação: novos caminhos para a educação. RJ:
Ciência Moderna, 2001.
CANGUILHEM,G. O normal e o patológico. Trad. Maria Thereza Redig de Carvalho Barrocas e Luiz
Octavio Ferreira Barreto Leite. – 4a. Ed.- Rio de Janeiro, Forense Universitária. 1995.
COLLARES, C.A.L; MOYSES, M. A. A. Preconceitos no cotidiano escolar: ensino e medicalização. 2ª
ed. São Paulo: Edição da autora, 2015.
KASTRUP, V. Políticas cognitivas na formação do professor e o problema do devir-mestre. Educação e
Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 93, p. 1273-1288, 2005.
VICTOR,  S.L.;  VIEIRA,  A.  B.;  OLIVEIRA,  I.  M  de.  Educação  especial  inclusiva:  conceituações,
medicalização e políticas. Rio de Janeiro: Brasil Multicultura, 2017.

Disciplina: Práticas Pedagógicas na Educação Especial Código: EDB03

Carga Horária: 60h Obrigatória

Ementa

O processo  ensino-aprendizagem  e  as  propostas  curriculares.  Práticas  pedagógicas  tradicionais  e
inclusivas.  Adequações  curriculares  e  metodológicas.  Avaliação  no  processo  ensino-aprendizagem.
Conceitos básicos.  Práticas avaliativas:  diagnóstico,  da aprendizagem e processual.  O atendimento
educacional especializado

Conteúdo

• O processo ensino-aprendizagem e as propostas curriculares: currículo
• Adequações curriculares e metodológicas
• Práticas pedagógicas tradicionais e inclusivas
• Avaliação no processo ensino-aprendizagem
• Acessibilidade e tecnologias
• O atendimento educacional especializado
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tendências  e  debates. Educ.  rev.,   Curitiba  ,   n.  17,  p.  125-137,   June   2001  .    Available  from
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FANTACIN, Renata Andrea Fernandes; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. Adaptações Curriculares: A
Percepção de Alguns Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Revista Diálogos
e  Perspectivas  em  Educação  Especial,  v.3,  n.1,  p.  24-35,  Jan.-Jun.,  2016.  Disponível  em
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inclusão escolar no Observatório Estadual de Educação Especial [recurso eletronico] /São Carlos:
Marquezine  &  Manzini:  ABPEE,  2015.  Disponível:  <_
http://abpee.net/homepageabpee04_06/edi  tora/formacao.pdf>. Acesso em: 18 de maio de 2018.
LOPES,  Maura  Corcini;  FABRIS,  Elí  Terezinha  Henn.  Inclusão  &  educação. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2013. [Minha Biblioteca]
SMITH, D. D. Introdução à educação especial: ensinar em tempos de inclusão (5a. ed.). Porto Alegre,
Artmed, 2016. [Minha Biblioteca]
VALLE,  J.  W;  CONNOR,  D.  J. Ressignificando  a  deficiência-  a  Abordagem  Social  Às  Práticas
Inclusivas na Escola . Amgh Editora, 2014. [Minha biblioteca]

5. Avaliação de Ensino

A avaliação ocorrerá de maneira formativa e somatória, respeitando-se os diferentes desempenhos dos
alunos e sua estrutura cultural perante os assuntos abordados, por meio de avaliações contínuas escritas,
individuais, coletivas nas diferentes possibilidades apresentadas pelo/a professor/a no limiar da sala de
aula.  Para  tanto,  os  professores  lançarão  mão  de  distintas  estratégias  e  instrumentos,  tais  como,
seminários, apresentação de trabalhos com produção de  power point, relatórios, debates e produção de
artigos. A proposta é observar se houve alguma efetiva mudança de comportamento e atitudes no corpo
discente.  O  fato  é  que  haverá  a  verificação  da  aprendizagem  por  meio  da  aplicação  de  distintos
instrumentos, respeitando-se os prazos da CRA.

6. Certificação

• Os certificados serão expedidos após todos os professores fecharem seus diários junto à CRA.

• Terão direito ao certificado do curso, em conformidade com as disposições do CNE, os alunos que
integralizarem as disciplinas do curso quanto à frequência de 75% das aulas e aproveitamento de
no mínimo 60 pontos. Os certificados expedidos deverão mencionar a área de conhecimento do
curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar,  no verso do certificado,  no qual
constarão: a) relação das disciplinas, suas cargas horárias, nota e respectiva frequência, nome e
titulação dos professores ministrantes; c) o período e o local em que o curso foi realizado e sua
duração total em horas de efetivo trabalho acadêmico; e, d) declaração de que o curso cumpriu
todas as disposições previstas nas normas vigentes.

• O título a constar no certificado será: Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Inclusão e Educação
Especial.
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Anexo I

Cronograma de aulas do curso

Data Disciplina Carga Horária

20/08/2018 Aula Inaugural Integrada 4h

27/08/2018
Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e 
da Educação Inclusiva

4h

03/09/2018 Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação 4h

05/09/2018 Seminários Integrados 4h

10/09/2018
Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e 
da Educação Inclusiva

4h

17/09/2018 Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação 4h

19/09/2018 Seminários Integrados 4h

24/09/2018
Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e 
da Educação Inclusiva

4h

01/10/2018 Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação 4h

08/10/2018
Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e 
da Educação Inclusiva

4h

10/10/2018 Seminários Integrados 4h

15/10/2018 Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação 4h

22/10/2018
Fundamentos históricos, legais e científicos da Educação Especial e 
da Educação Inclusiva

4h

29/10/2018 Aprendizagem, (des) patologização e medicalização da educação 4h

05/11/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

07/11/2018 Seminários Integrados 4h

12/11/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

19/11/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

21/11/2018 Seminários Integrados 4h

26/11/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

28/11/2018 Seminários Integrados 4h

03/12/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

10/12/2018 Práticas Pedagógicas na Educação Especial 4h

12/12/2018 Encontro final 8h


