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1.IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:  

 

 Nome do curso : 

 Pós-Graduação Lato-Sensu em Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva 

 

Área de conhecimento:  

Ciências Humanas  

  

Área de concentração:  

Educação 

 

Linhas de Pesquisa: 

Educação Especial 

Educação Inclusiva 

 

 

Unidade responsável:  

Campanha 

 

Modalidade: 

Semi- Presencial 

 

Coordenação: 

Carla Maria Nogueira de Carvalho 

Solange Christina Carneiro Rodriguez 

 

 

2.JUSTIFICATIVA  E OBJETIVOS: 

 

2.1Histórico: 

 Em 30 de novembro de 2013 o então Governador do Estado de Minas Gerais , Antônio Augusto 

Junho Anastasia, assina o decreto 46.358 que  dispõe sobre a absorção pela Universidade do Estado 

de Minas Gerias das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Cultural 

Campanha da Princesa.  

A UEMG -Unidade Campanha  oferece, atualmente,  dois cursos de licenciatura: Pedagogia,  

História e  um tecnólogo: Processos Gerenciais; e visa contribuir  para a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento e a integração dos setores da sociedade e das regiões do 

Estado. 

 

2.2.Justificativa: 



 

 
 

Com base nos pressupostos legais da Constituição Federal de 1988, o artigo 205 prevê o direito 

de todos à educação e o artigo 208 prevê o atendimento educacional especializado e a inclusão escolar, 

fundamentada na atenção à diversidade, exigindo mudanças estruturais nas escolas comuns e especiais. 

Isso pressupõe que todos os alunos de uma comunidade, independente de suas necessidades 

educacionais especiais, etnia, gênero, diferenças lingüísticas, religiosas, sociais, culturais, entre outras, 

têm o mesmo direito de acesso à escolarização, com o grupo de sua faixa etária, e que a escola deva 

acolher e valorizar as diferenças. 

Durante os últimos anos, entre vários estudos (leituras, palestras, encontros, debates, 

seminários, etc.), formou-se um novo olhar para a Educação Especial, e ao mesmo tempo se constatou 

que a visão geral sobre Inclusão é muito restrita e, muitas vezes entendida de forma errônea. Mesmo 

com toda efervescência causada pelo paradigma da inclusão educacional, percebe-se que ainda cultiva-

se no interior de muitas instituições comuns e especiais uma forte tendência ao trabalho de integração, 

confundindo-se ao de inclusão escolar.  

A Orientação SD nº01/2005, nos relata o seguinte:  

A inserção de um número maior de alunos com deficiências e condutas típicas em classes comuns e a 

garantia do aprendizado desses alunos representam um avanço histórico em relação ao movimento de 

integração, que pressupunham algum tipo de treinamento do aluno, para permitir sua participação no 

processo educacional comum. Na educação inclusiva, a escola deve estar revisando suas práticas, 

mudando concepções, revendo seu papel, reconhecendo e valorizando as diferenças, explicitando 

claramente no seu projeto pedagógico, o compromisso com o êxito do processo de ensino, a capacitação 

de seus profissionais e a oferta de recursos pedagógicos especiais aos alunos que deles necessitarem.  

Não basta apenas garantir a matrícula e permanência do aluno com deficiência na escola 

regular/comum, é preciso principalmente garantir a aprendizagem desses educandos.  

A promoção da educação inclusiva, fundamentada no princípio da universalização do acesso à educação 

e na atenção à diversidade, requer uma filosofia de educação de qualidade para todos. Na busca deste 

pressuposto é essencial o desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança, a ampliação da 

participação da família e da comunidade nos espaços educacionais, a organização das escolas para a 

participação e aprendizagem de todos os alunos e alunas e a formação de redes de apoio à inclusão. 

(http://portal.mec.gov.br/seesp/ Programa: Educação Inclusiva: Direito á diversidade – Inclusão: um 

desafio para os sistemas de ensino Consulta feita em 12/04/2016.) 

A educação especial, por sua vez, converte-se em uma modalidade transversal de educação 

escolar que permeia todos os níveis, etapas e modalidades de educação, por meio da realização do 

atendimento educacional especializado, definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos 

e serviços educacionais, orientando e colaborando com a educação regular comum, em benefício de 

todos os alunos. 



 

 
 

O desafio da educação especial brasileira é a implantação de uma educação de qualidade e com 

a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que 

reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional regular considerando 

o direito constitucional de educação para todos , bem como as mudanças paradigmáticas em relação 

aos sujeitos com deficiências. 

Tal realidade corrobora para  justificar a relevância e a urgência do curso como espaço 

viabilizador  para a sensibilização, reflexão, produção e difusão de conhecimentos e possibilidades no 

contexto da educação especial numa perspectiva inclusiva.   

 

2.3.Objetivos do curso: 

 

Objetivo Geral: 

 

Capacitar os profissionais para atuarem com alunos especiais, na escola regular, dentro de uma 

perspectiva de educação  inclusiva. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Analisar os fundamentos em que se assentam as políticas e ações da Educação Inclusiva, bem como o 

campo teórico que sustenta a atuação dos profissionais envolvidos com a área educacional. 

Ressignificar a atuação dos profissionais de educação e áreas afins no que diz respeito à estruturação 

dos sistemas educativos e à construção de práticas educacionais que atendam à diversidade na escola 

regular.  

 Instrumentalizar os profissionais para o exercício de seu papel como agentes a favor da inclusão de 

todos os alunos na escola regular.     

Ampliar a formação acadêmica a partir do diálogo com teorias científicas pertinentes, políticas 

públicas, práticas pedagógicas, assim como com pesquisas realizadas tendo por foco as diversas 

dimensões da problemática em questão. 

 

3.DEMANDA IDENTIFICADA: 

Conforme dados elencados pela Secretária de Educação de Campanha, Renilda Marfele 

Ribeiro, que solicitou  a UEMG-Campanha, curso em Educação Especial para atender a demanda do 

município , há uma carência em toda a região de profissionais capacitados para esse fim e, em 

Campanha, especificamente, existe um  único profissional habilitado.  

Verifica-se também que o número de matrículas de alunos especiais no ensino regular vem 

aumentando a cada ano, constatando-se, coerente com o INEP 2012, um aumento de 9,1% no número 



 

 
 

de matrículas nessa modalidade de ensino, que passou de 752.305 matrículas em 2011 para 820.433 

em 2012. 

Nesse sentido, o curso proposto atende  a uma demanda identificada no município e região, 

bem como junto aos egressos do curso de Pedagogia, uma vez que é crescente a solicitação dos mesmos 

para que a Unidade promova curso de especialização na área de sua formação. 

 

4.PERFIL DO EGRESSO: 

Ao final do curso o egresso terá construído fundamentação teórica e prática que abarque a 

compreensão das políticas e ações de Educação Inclusiva, bem como a estruturação dos sistemas 

educativos  ressignificando as  práticas educacionais a fim de incluir de fato o aluno com necessidades 

especiais na escola regular. 

 

5.ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO : 

 

O curso de Especialização em Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva, coerente com os  

programas de pós-graduação “Lato sensu” – especialização – oferecidos pela UEMG e observando o 

disposto na legislação vigente ,  obedece à seguinte organização: 

  

1. Será ministrado somente para alunos graduados.  

2. Possui a duração  de 508 (quinhentos e oito)  horas-relógio, computado o tempo para elaboração de 

monografia (trabalho científico de conclusão de curso). 

3. Possui carga horária máxima de 8 (oito) horas diárias.  

4. Será ministrado em 3 etapas, ou seja, 3 períodos letivos ( 1 ano e seis meses).  

5. Exige frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e aproveitamento de, no mínimo 70% 

(setenta por cento), por disciplina.  

6. Exige a preparação e apresentação de um trabalho monográfico final. 

 

 

5.1.Forma de funcionamento previsto: 

 

Local: 

 

Praça D.Ferrão nº  197, Centro, Campanha, MG 

 Carga horária total :  

508 (quinhentas e oito) horas-relógio  distribuídas em 3 período(s) letivo(s). 

224 horas ( presenciais)  

224 horas ( a distância) 

  60 horas ( monografia)  



 

 
 

A monografia é uma exigência curricular, caracterizada por um trabalho de iniciação científica, 

individual, estruturado e desenvolvido em torno de um tema – objeto. Resulta de um processo 

investigativo, originário de uma indagação teórica a partir da realidade empírica.Assim, o Trabalho de 

Conclusão de Curso- Monografia, tem como finalidade ser uma atividade motivadora do processo de 

construção, de criação e de autonomia de aprendizagem, devendo seu desenvolvimento estar integrado 

aos objetivos do curso.A monografia deverá ser apresentada em sessão de defesa pública no final do 

curso cuja nota mínima para aprovação deverá ser 7 (sete) pontos. 

 

 Número de vagas :  

40 (quarenta) 

 

Público Alvo: 

Pedagogos, docentes, psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais de nível 

superior interessados na área que exercem suas funções dentro ou em estreita relação com escolas. 

 

Critérios para seleção e admissão: 

Análise curricular e entrevista pessoal gravada. 

. 

Modalidade: 

Semi-presencial ( aulas presenciais/ aulas  a distância) 

Periodicidade: 

Aulas presenciais, quinzenalmente, aos sábados  

Horário: 

 Matutino: 8:00 às 12:00  

Vespertino: 13:00 às 17:00 

5.2. Matriz Curricular: 

No curso as disciplinas apresentam-se  distribuídas em 14 (catorze) módulos,  todos com  a 

carga horária total  de 32 horas- relógio  ( 16 presenciais e 16 a distância) desenhando –se a seguinte 

matriz curricular: 

 

Disciplinas Carga 

hora/relógio 

Movimentos Sociais, Políticas Públicas e Inclusão Escolar 32 

Desenvolvimento Humano e Processos de Aprendizagem 32 

Metodologia de Pesquisa 32 

Bases Neuropsicológicas e Dificuldades de Aprendizagem   32 

O Currículo e a Avaliação Escolar numa Perspectiva Inclusiva 32 

Didática do Ensino Superior 32 

A Tecnologia Assistiva e a Educação Inclusiva 32 



 

 
 

O Atendimento Educacional Especializado - perspectivas pedagógicas 

– Deficiência Auditiva 

32 

O Atendimento Educacional Especializado - perspectivas pedagógicas 

- Deficiência Visual 

32 

O Atendimento Educacional Especializado - perspectivas pedagógicas 

– TGD 

32 

O Atendimento Educacional Especializado - perspectivas pedagógicas 

- Deficiência Intelectual e Superdotação 

32 

O Atendimento Educacional Especializado - perspectivas pedagógicas 

– Deficiência Física 

32 

Corporeidade e Arte numa Perspectiva Inclusiva 32 

Educação Inclusiva Aplicada: Estudos de Caso 32 

Total 448 

 

 

  

5.3.Planos de Ensino: 

Carga orária Docente Disciplina 

1 Cássio Diniz Movimentos Sociais, Políticas Públicas e 

Inclusão Escolar 

Ementa 

Movimentos sociais e  políticas públicas: história, legislação e  articulação.Direitos da igualdade e 

da diferença. O Direito à Educação e suas implicações.  

Objetivo 

Promover entre os estudantes e pesquisadores o debate acerca da ação dos diferentes movimentos 

sociais existente no Brasil em sua história recente nas iniciativas educacionais, notadamente na luta 

em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, mas também em tentativas 

informais de construir uma alternativa pedagógica, contra-hegemônica, que contribuem para uma 

nova interpretação da realidade social brasileira e mundial 

 

 

Conteúdo 

A História Social e realidade brasileira; 

         História dos movimentos sociais no Brasil; 

         A luta pela educação pública de qualidade; 

         O debate em torno da inclusão social nas políticas públicas educacional desde a década de 

1970; 

         A educação e inclusão na Constituição Federal de 1988 e na LDB (9.394/96); 



 

 
 

         Os movimentos sociais no debate sobre inclusão nas CONAE’s e o Plano Nacional de 

Educação. 

 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: SEDH-MEC-MJUNESCO, 

2006. 

Glória.Movimentos sociais e educação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

IASI, Mauro Luis. Ensaios sobre consciência e emancipação. 2ª ed. São Paulo: Expressão Poular, 

2011. 

ORSO, Paulino José; GONÇALVES, Sebastião Rodrigues; MATTOS, Valci Maria 

(org.). Educação e luta de classes. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERREIRA, E. B. e OLIVEIRA, D. A. (org). Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2009. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estruturas e organização.5ed.São Paulo Cortez, 

2007. 

PEREIRA, Maria Zuleide Costa; LIMA, Idelsuitte de Sousa. Currículo e políticas educacionais em 

debate. Editora Alínea, 2012. 

 

 

 



 

 
 

Carga ária Docente Disciplina 

2 Carla Maria 

Nogueira de 

Carvalho 

Desenvolvimento Humano e Processos de 

Aprendizagem 

 

Ementa 

Análise das teorias de desenvolvimento humano e de suas decorrências educacionais na perspectiva 

de uma educação inclusiva. O olhar para os processos de aprendizagem e suas contribuições no fazer 

pedagógico a favor de uma educação inclusiva.  

Objetivo 

Rever e analisar as teorias do desenvolvimento humano, bem como suas decorrências  

na educação inclusiva. 

Refletir sobre os processos de aprendizagem e suas contribuições para o fazer pedagógico inclusivo. 

 

Conteúdo 

Teorias do desenvolvimento humano: inatismo; ambientalismo; interacionismo. 

Princípios e fases do desenvolvimento segundo:Freud;Piaget; Vygotsky e Wallon. 

Aprendizagem: características;etapas do processo;tipos de aprendizagem. 

 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, H.; BOYD, D. A criança em desenvolvimento. 12.ed. São Paulo: Harbra, 2011 

CARRARA, Kester. Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 

2007. 

COLL, Cesar. Aprendizagem escolar & construção do conhecimento. Editora Penso, 2010. 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PIAGET, Jean.  O juízo moral na criança.  São Paulo : Mestre Jou, 1996.  

LA TAILLE,Y.; OLIVEIRA,M.C. & DANTAS,H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 

psicogenéticas em discussão. S.P: Summus, 1992. 

KUPFER, Maria Cristina.  Freud e a educação: o mestre do impossível.  São Paulo : Scipionem, 

2007. 

 

 

 Docente Disciplina 

3 Deysianne Ulhôa de 

Carvalho 

Metodologia de Pesquisa 

 

Ementa 

As diferentes abordagens teórico-metodológicas da pesquisa educacional. Apresentação e discussão 

de pesquisas realizadas na área. A elaboração de projetos de pesquisa e seus diferentes componentes. 

 

 

Objetivo 

 

Ampliar a vivência da metodologia científica aplicada a área de educação e assistiva.  

Conhecer metodologias específicas  de pesquisa em educação. 

Sistematizar a comunicação  dos resultados de pesquisa. 

Conhecer da elaboração de projetos para fomentos. 

 

 

 

Conteúdo 

A pesquisa metodológica.  

Pesquisa em Educação. 

Comunicação Científica. 

Projetos e Fomento 

 

 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 



 

 
 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRE, Marli Eliza (org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 8 ed. 

Campinas, Papirus, 2008. Ebook https://books.google.com.br 

DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção do Conhecimento. 7 ed. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 

2012. 

 

GROPPO, Luís Antonio & MARTINS,  Marcos Francisco. Introdução à pesquisa em educação. 

Piracicaba, SP: Biscalchin Editor, 2009. 

LAKATOS, E. M. ; MARCONI, M. de A . Fundamentos de metodologia científica. 5 ed. São Paulo; 

Atlas, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender : introdução a metodologia científica.21. ed. São 

Paulo: Vozes, 2014 

MARCONI, Maria Andrade; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo:Atlas, 2009. 

 RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo; Atlas. 

2014. 

 

Carga ária Docente Disciplina 

4 Cleberson Disessa Bases Neuropsicológicas e Dificuldades de 

Aprendizagem   

 

Ementa 

Dificuldades de aprendizagem, bases neuropsicológicas e as barreiras sócio-educativas. O contexto 

da dislexia, discalculia e hiperatividade.Recursos didático-pedagógicos a favor da inclusão. 

https://books.google.com.br/


 

 
 

 

Objetivos 

Analisar as bases neuropsicológicas e as barreiras sócio-educativas nas dificuldades de 

aprendizagem. 

Compreender o contexto da dislexia, discalculia e hiperatividade. 

Identificar recursos didático-pedagógicos a favor da inclusão. 

 

 

Conteúdo 

Dificuldades de aprendizagem:bases neuropsicológicas e as barreiras sócio-educativas. 

Conceito e identificação da : dislexia, discalculia, hiperatividade. 

Recursos didáticos para as dificuldades de aprendizagem. 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARMOSTRONG, Thomas. As melhores escolas: a prática educacional orientada pelo 

desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

FREITAS, Marcos Cezar de. O aluno incluído na educação básica: avaliação e permanência. São 

Paulo: Editora Cortez, 2013. Vol. 9. 

SAMPAIO, Simaia; FREITAS, Ivana Braga de. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. 

Editora Wak, 2011. 

  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Elisabete Da Assunção José e Maria Teresa Coelho - 1997-Editora Atica- 

  

 Lanhez,Maria Eugênia/Nico,Maria aNGELA. Nem sempre é o que parece:Como enfrentar a 

Dislexia e os Fracassos Escolares/Maria Eugênia Lanhez/Maria Angela Nico.-Rio de 

Janeiro:Elsevier,2002 

  



 

 
 

  Mattos,Paulo.  No Mundo Da Lua:Perguntas e Respostas sobre Transtorno do Deficit de Atenção 

com Hiperatividade em crianças,adolescentes e adultos/Paulo Mattos,8ªed.rev.e atual.Saõ 

Paulo:Casa Leitura Médica,2008 

   

 

Carga orária Docente Disciplina 

5 Solange Christina 

Carneiro Rodriguez 

O Currículo e a Avaliação Escolar numa 

Perspectiva Inclusiva 

 

Ementa 

O currículo e seus elementos. Adaptações curriculares para atender as necessidades de todos. 

Dispositivos de diferenciação pedagógica. A função da avaliação como instrumento de inclusão. As 

etapas diagnósticas dentro da prática pedagógica: procedimentos, materiais e recursos avaliativos.  

 

Objetivo 

Analisar o  curriculo na Educação inclusiva.. Elaboração de Curriculo Funcional.  Refletir sobre os 

processos avaliativos para e na aprendizagem do aluno com necessidades especiais, analisar as 

dimensões da avaliação da aprendizagem  na ação pedagógica de no planejamento, acompanhamento, 

execução e avaliação de ações de ensino e de aprendizagem 

 

Conteúdo 
O nível de competência curricular (capacidade do aluno em relação aos conteúdos curriculares anteriores e a serem 

desenvolvidos) 

Flexibilização curricular 

O estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estratégias próprias de 

aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que  

facilitam a aprendizagem e condições físico-ambientais favoráveis para aprender. 

Recursos e materiais avaliativos do trabalho pedagógico inclusivo  

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

PEREIRA, Maria Zuleide Costa; LIMA, Idelsuitte de Sousa. Currículo e políticas educacionais em 

debate. Editora Alínea, 2012. 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estruturas e organização.5ed.São Paulo Cortez, 

2007. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Aula: Gênese, Dimensões, princípios e práticas. Campinas, SP: 

Papiros, 2008 

MOREIRA, L. C.; BAUMEL, R. C. R. Currículo em educação especial.  

Educar , Curitiba Ed. UFPR, p. 125-137, 2001 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREITAS, Marcos Cezar de. O aluno incluído na educação básica: avaliação e permanência. São 

Paulo: Editora Cortez, 2013. Vol. 9. 

REGEN, Mina; MACHADO, Andrea Haddad; CITTADINO, Arlete Tumenas. Do assistencialismo 

à cidadania. Editora Memnon, 2012. 

TOMAZ, V.S.; DAVID, M. M. M. S.. Interdisciplinaridade e aprendizagem em sala de aula. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 

 

 

Carga ia Docente Disciplina 

6 Vânia Maria 

Siqueira Alves 

Metodologia e Didática do Ensino Superior 

 

Ementa 

A Didática do Ensino Superior fundamentação e dimensões política e pedagógica. Ensinar como 

processo dialógico que considere as diferenças. Subsídios metodológicos para a adoção da 

construção do conhecimento e de práticas pedagógicas inclusivas   no ensino superior. 

Objetivo 
Caracterizar a  educação superior e suas finalidades, analisando os fundamentos pedagógicos do ensino 

superior  e das práticas pedagógicas inclusivas. 

 



 

 
 

Conteúdo 

A docência no ensino superior - Desafios  

Aula universitária, processo didático e seus elementos. 

O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. 

Avaliação do processo ensino e a aprendizagem 

de práticas pedagógicas inclusivas   no ensino superior. 
Aprendizagem colaborativa e comunidades de aprendizagem 

 
 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as  atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo 

balizamento de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através 

da aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou 

online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRÉ, Marli; OLIVEIRA, Maria Rita N.S. Alternativas no Ensino de Didática. 9.ed. Campinas: 

Papirus. 2008. 

GARRIDO, Selma.GHEDIN, Evandro(orgs). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 

conceito. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

WERNECK, H. O Profissional da educação para o século XXI. Editora Wak,2014 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Superior disponivel em  www. http://portal.mec.gov.br/sesu-

secretaria-de-educacao-superior 

FERREIRA, E. B. e OLIVEIRA, D. A. (org). Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2009. 

PEREIRA, Maria Zuleide Costa; LIMA, Idelsuitte de Sousa. Currículo e políticas educacionais em 

debate. Editora Alínea, 2012. 



 

 
 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estruturas e organização.5ed.São Paulo Cortez, 

2007. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Aula: Gênese, Dimensões, princípios e práticas. Campinas, SP: 

Papiros, 2008 

 

Carga rária Docente Disciplina 

7 Joana Beatriz Barros 

Pereira 

A Tecnologia Assistiva e a Educação 

Inclusiva 

 

Ementa 

Conceituação e objetivos.Caracterização dos recursos e serviços.Tecnologia assistiva e inclusão 

escolar. 

Objetivos 

Caracterizar os recursos técnicos e tecnológicos da educação assistiva. 

Promover experiência  em tecnologias assistivas 

 

Conteúdo 

Apresentação de Tecnologias Assistivas. 

Tecnologias assistivas para deficiência auditiva. 

Tecnologias assistivas para deficiência visual. 

Tecnologias assistivas para deficiências de locomoção. 

Tecnologias assistivas na escola inclusiva: métodos e técnicas 

Projetos e fomento para implantação de tecnologias assistivas.  

 

 

Metodologia/Concepçção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 

 
 

CARNEIRO, M.A. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular: 

possibilidades e limitações. Brasília: Instituto Interdisciplinar de Brasília, 2005 

VALENTE, J. A. Aprendendo para a vida: o uso da informática na educação especial. In. FREIRE, 

F.M.P.;VALENTE, J.A. (Orgs.). Aprendendo para a vida: os computadores na sala de aula. São Paulo: 

Cortez, 2001. p.29-42. 

SMITH, M. A.; RYNDAK, D. L. Estratégias práticas para a comunicação com todos os alunos. In: 

STAINBACK, S. e STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas 

Sul, 1999 (tradução: Magda França Lopes). 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRITO, Glaucia da Silva.Educação e novas Tecnologias:um repensar. 2. ed. Curitiba:ibpex, 2008. 

MENESES, Gilda. Como usar as outras linguagens na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2010. 

SANCHO, Joana Maria. Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

Carga orária Docente Disciplina 

8 Joice Pompeia 

Ribeiro de Brito 

Nascimento 

O Atendimento Educacional Especializado - 

perspectivas pedagógicas – Deficiência 

Auditiva 

 

Ementa 

Conceituação e caracterização. Metodologias e estratégias de atendimento para a deficiência 

auditiva. Alternativas para a  prática pedagógica em sala de aula. 

 



 

 
 

Objetivos 

Objetivo geral: 

Apresentar e discutir os aspectos conceituais e metodológicos inerentes à educação de surdos. 

Objetivos específicos: 

Expor os aspectos conceituais de caracterização da surdez; 

Abordar o contexto histórico da língua de sinais e Libras, bem como a história de Libras 

enquanto elemento constituidor do sujeito surdo; 

Discutir a Libras e sua importância como instrumento de inclusão dos surdos no âmbito escolar; 

Apresentar metodologias e estratégias direcionadas para educação de surdos; 

Discutir as possibilidades e desafios da educação de surdos 

Conteúdo 
Aspectos conceituais 

O que é deficiência auditiva? 

Surdez e identidade surda 

 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 

Conceituação de língua de sinais e aspectos históricos 

Características e mitos da Libras, da cultura e da pessoa surda 

Legislação da Libras 

 

Metodologias e estratégias de atendimento para a deficiência auditiva 

O papel do professor e do intérprete no uso da Libras 

A interação professor e intérprete de Libras 

 

 

 

Metodologia/Concepção 

 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

LOPES, Corcini Lopes. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; CHOI, Daniel; VIEIRA, Maria Inês; GASPAR, Priscilla; 

NAKASATO, Ricardo. Libras – conhecimento além dos sinais. 1. ed. São Paulo, Pearson 

Prentice Hall, 2011. 

 

QUADROS, Ronice Muller de (Org.). Estudos Surdos I. Petrópolis: Arara Azul, 2006.   

 

 

Carga ária Docente Disciplina 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Decreto no. 5.626, de 22 dez. 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dez. 2005. 

 

BRASIL. Lei no. 10.436, de 24 abr. de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 abr. 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino de Língua 

Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática pedagógica. [Livro digital] Vol.1 e vol. 2. 

Brasília: MEC/SEESP, 2002. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/?view=192:secretarias-

112877938&id=12675:ensino-de-lingua-portuguesa-para-surdos-caminhos-para-a-pratica-

pedagogica>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de Educação 

Especial. Instituto Nacional de Educação de Surdos. Dicionário Digital da Língua Brasileira de 

Sinais. Versão 1.0. MEC/SEF: Brasília: 2003. 

LIMA, Daisy Maria Collet de Araújo. Educação Infantil: Saberes e práticas de inclusão - 

dificuldades de comunicação e sinalização - surdez.  4. ed. [Livro digital] Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. Disponível: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016. 

QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e Interprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua 

Portuguesa. [Livro Digital]. Secretaria de Educação Especial. Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2004. 94 p. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2016. 

 

QUADROS, Ronice Muller de; VASCONCELLOS, Maria Lúcia Barbosa de (Orgs). Questões 

Teóricas das Pesquisas em Línguas de Sinais. [Livro digital] Editora: Arara Azul, 2006. Disponível 

em: <http://editora-arara-azul.com.br/ebooks/catalogo/completo_port.pdf>. Acesso em: 01 jun. 

2016. 



 

 
 

9 Carla Maria 

Nogueira de 

Carvalho 

O Atendimento Educacional Especializado - 

perspectivas pedagógicas - Deficiência Visual 

 

Ementa 

Conceituação e caracterização.Metodologias e estratégias de atendimento para a deficiência 

visual.Alternativas para a  prática pedagógica em sala de aula. 

 

Objetivo 

Compreender e caracterizar a deficiência visual. 

Apontar metodologias e estratégias de atendimento para a deficência visual. 

Identificar alternativas para a prática pedagógica em sala de aula. 

 

Conteúdo 

 

Conceituação e caracterização da deficiência visual. 

Metodologias e estratégias de atendimento para o deficiente visual . 

Alternativas para uma prática pedagógica inclusiva a favor do deficiente visual. 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMIRALIAN, M.L.T.M. Interação - condição básica para o trabalho do portador de Deficiência 

Visual - tendências e desafios da educação especial. Brasília: SEESP, 1994.  

BRUNO, Marilda Moraes Garcia e Colaboradores. Deficiência visual - reflexão sobre a prática 

pedagógica. São Paulo: LARAMARA Dedigne, 1997. 

 ———— O deficiente visual na classe comum. São Paulo: CENP/SEE/SE, 1993. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

 
 

 

ARMOSTRONG, Thomas. As melhores escolas: a prática educacional orientada pelo 

desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

FREITAS, Marcos Cezar de. O aluno incluído na educação básica: avaliação e permanência. São 

Paulo: Editora Cortez, 2013. Vol. 9. 

SAMPAIO, Simaia; FREITAS, Ivana Braga de. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. Editora 

Wak, 2011. 

 

Carga rária Docente Disciplina 

10 Solange Christina 

Carneiro Rodriguez 

O Atendimento Educacional Especializado - 

perspectivas pedagógicas – TGD 

 

Ementa 

Conceituação e caracterização.Metodologias e estratégias de atendimento para TGD.Alternativas 

para a  prática pedagógica em sala de aula. 

 

 

Objetivo 

Compreender e caracterizar o TGD. 

Apontar estratégias de atendimento para o TGD. 

Identificar alternativas para a prática pedagógica em sala de aula. 

Conteúdo 

 

Conceituação e caracterização do TGD. 

Metodologias e estratégias de atendimento para o TGD . 

Alternativas para uma prática pedagógica inclusiva a favor do TGD. 

 

Metodologia/Concepção 

 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAPTISTA, Claudio. Integração e autismo: análise de um percurso integrado. In: Baptista, Claudio Roberto 

e Bosa, Cleonice. Autismo e Educação: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

Marchesi, Alvaro; Palacios, Jesús; Coll, Cesar . Queila Medeiros Veiga Desenvolvimento Psicológico e 

Educação Vol 3 - 2 Edição 2004 

FONTES, R. S. Ensino colaborativo: uma proposta de Educação Inclusiva. Araraquara (SP): Junqueira & 

Marin, 2009. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARMOSTRONG, Thomas. As melhores escolas: a prática educacional orientada pelo 

desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

FREITAS, Marcos Cezar de. O aluno incluído na educação básica: avaliação e permanência. São 

Paulo: Editora Cortez, 2013. Vol. 9. 

SAMPAIO, Simaia; FREITAS, Ivana Braga de. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. 

Editora Wak, 2011. 

 

 

Carga ia Docente Disciplina 

11 Cleberson Disessa O Atendimento Educacional Especializado - 

perspectivas pedagógicas - Deficiência 

Intelectual e Superdotação 

 

Ementa 

Conceituação e caracterização.Metodologias e estratégias de atendimento para a deficiência 

intelectual e superdotação.Alternativas para a  prática pedagógica em sala de aula. 

 

 

Objetivo 

Compreender e caracterizar a deficiência intelectual e superdotação. 

Apontar metodologias e  estratégias de atendimento para a deficência intelectual e  

superdotação. 

Identificar alternativas para a prática pedagógica em sala de aula. 

Conteúdo 

 

Conceituação e caracterização da deficiência intelectual e superdotação. 

Metodologias e estratégias de atendimento para o deficiente intelectual e superdotado . 



 

 
 

Alternativas para uma prática pedagógica inclusiva a favor do deficiente intelectual e superdotado 

. 

 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, A. A. S. Inclusão escolar e formação de professores: o embate entre o geral e o específico. In: 

MENDES, E. G.; ALMEIDA M. A. Das margens ao centro: perspectivas para as políticas e práticas 

educacionais no contexto da educação especial inclusiva. Araraquara (SP): Junqueira & Marin, 2010.  

PLETSCH, M. D. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e 

resultados de pesquisa. Educar em Revista, v. 33, p. 143-156, 2009.  

______. Repensando a inclusão escolar: diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiência intelectual. 

Rio de Janeiro: Edur; Nau, 2010. 

 ______; GLAT, R.; MARIN, M.; MASCARO, C. A. A. C.; CRUZ, M. Plano de Desenvolvimento 

Psicoeducacional Individualizado (PDPI): estratégia para favorecer o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos com deficiência intelectual. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 6. & 

ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, 4., 2010, São Carlos. 

Anais... São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2010. CD-ROM. 

 ______; GLAT, R. Pesquisa-ação: estratégia de formação continuada para favorecer a inclusão escolar. 

Revista Espaço do INES, v. 33, p. 49-60, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 ______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacionalnº 9.394. Brasília: Ministério da Educação, 1996. 

 ______. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: 

MEC/SEESP, 2008a. Disponível em: . Acesso em: 3 jan. 2016.  

______. Decreto nº 6.571. Brasília: Ministério da Educação, 2008b.  



 

 
 

______. Decreto 7.611. Brasília: Ministério da Educação, 2011. 

 ______. Resolução nº 4: Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: Ministério da Educação, 2009. 

 

 Docente Disciplina 

12 Joana Beatriz Barros 

Pereira 

O Atendimento Educacional Especializado - 

perspectivas pedagógicas – Deficiência Física 

 

Ementa 

Conceituação e caracterização.Metodologias e estratégias de atendimento para a deficiência 

física.Alternativas para a  prática pedagógica em sala de aula. 

 

Objetivo 

Compreender e caracterizar a deficiência física. 

Apontar metodologias e  estratégias de atendimento para a deficência física. 

Identificar alternativas para a prática pedagógica em sala de aula. 

 

 

Conteúdo 

Conceituação e caracterização da deficiência física. 

Metodologias e estratégias de atendimento para o deficiente físico. 

Alternativas para uma prática pedagógica inclusiva a favor do deficiente físico. 

 

 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Formação Continuada a Distância de Professores para o 

Atendimento Especializado. Deficiência Física. Brasília: MEC,2006. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 42. ed. 

atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2009.  

DISCHINGER, M; MACHADO, R. Desenvolvendo ações para criar espaços escolares Acessíveis. : Inclusão. 

Revista da Educação Especial, Secretaria de Educação especial. Brasília: SEE, v.1, n.1, p.14-17, jul//2006 . 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Minha escola recebeu alunos para a inclusão. Que faço agora?. 

Editora Wak, 2011 

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. O desafio das diferenças nas escolas. São Paulo: Editora Vozes, 

2013. 

STAINBACK, Susan. Inclusão um guia para educadores. Editora Penso, 2010. 

 

 Docente Disciplina 

13 Gazy Andraus Corporeidade e Arte numa Perspectiva 

Inclusiva 

 

Ementa 

Relação dos aspectos cognitivo , afetivo e psicomotor no processo educativo. Corporeidade e Arte : 

contribuição  para  a inclusão escolar. Sugestões e propostas de trabalho pedagógico. 

Objetivo 

Refletir acerca da importância do trabalho com o corpo e com as manifestações artísticas  como práticas rotineiras no 

trabalho pedagógico inclusivo. Realizar oficinas de sensibilização 

 

Conteúdo 
Parâmetros curriculares Nacionais. Volumes 6 (Arte).  

O lúdico nos processos de desenvolvimento e aprendizagem escolar; 

Ser corporal e educação: as práticas estética e lúdica; 

Metodologia de Artes e Movimento. 

                       Contribuições da psicomotricidade no processo de inclusão 
 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 



 

 
 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione. 2010.  

BROUGÈREM. Guilles. Brinquedos e Companhia. São Paulo: Cortez, 2004. 

JAQUES-DALCROZE, Émileet al.Pedagogia em educação musical. Curitiba:Ibpex,2011. 

MANTOAN, Maria Tereza Eglér. O desafio das diferenças nas escolas. São Paulo:  

Editora Vozes, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Minha escola recebeu alunos para a inclusão. Que faço agora?. 

Editora Wak, 2011 

STAINBACK, Susan. Inclusão um guia para educadores. Editora Penso, 2010. 

ZAGONEL, Bernadete. Arte na Educação escolar.Curitiba: Ibpex,2008. 

OSIECKI, Ana Cláudia; SILVA, Regislaine da. Atividades Recreativas. Educação Para Toda a Vida. Curitiba: Matesc, 

2007. 

SOUSA, Dayse Campos de. Contribuições da psicomotricidade no processo de inclusão. In: MAGALHÃES, Rita de 

Cássia Barbosa (Org.). Reflexões sobre a diferença: uma introdução à educação especial. Forataleza: Edições Demócrito 

Rocha, 2003 

 

 

 Docente Disciplina 

14 Carla Maria 

Nogueira de 

Carvalho 

Educação Inclusiva Aplicada: Estudos de 

Caso 

 

Ementa 

Estudos de caso.Análise de experiências vivenciadas.Possibilidades na área. 

 

Objetivos 

Realizar estudos de caso. 

Analisar experiências vivenciadas na educação inclusiva. 

Apontar possibilidades na área 



 

 
 

Conteúdo 

Estudo de casos na educação inclusiva. 

Experiências de inclusão vivenciadas sobre a ótica da instituição, dos pais  e dos alunos. 

Possibilidades e desafios atuais. 

 

Metodologia/Concepção 

Metodologia dialógico- crítica, alicerçada em uma concepção de base sócio-interacionista, através 

das modalidades presencial e a distância. 

 

 

Forma de Avaliação 

 

Contemplará as atividades presenciais e autônomas, as atividades a distância,  com justo balizamento 

de critérios, possibilitando a dimensão processo e produto. Será desenvolvida através da 

aplicação,correção e análise de trabalhos, bem como de debates e seminários presenciais e/ou online. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Não se aplica. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Não se aplica. 

 

 

6.RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE – TITULAÇÃO E DISCIPLINA  

 

 

Docente Titulação Disciplina 

Carla Maria Nogueira de 

Carvalho 

Doutora/UEMG 

 

Desenvolvimento Humano e Processos de  

Aprendizagem  
 

 

Educação Inclusiva Aplicada: Estudos de 

Caso 

 

O Atendimento Educacional Especializado 

- perspectivas pedagógicas - Deficiência 

Visual 

 

 

Cássio Diniz 

 

Doutor/UEMG 

 

Movimentos Sociais, Políticas Públicas e 

Inclusão Escolar 

 

 

Vânia Maria Siqueira Alves 

 

Doutora/UEMG 

 



 

 
 

Metodologia e  Didática  do Ensino 

Superior 

 

Deysianne Ulhôa de Carvalho 

 

 

Mestre/UEMG 

 

 

 

Metodologia de Pesquisa 

 

 

 

Joana Beatriz Barros Pereira Doutora/UEMG A Tecnologia Assistiva e a Educação 

Inclusiva 

 

O  Atendimento Educacional Especializado 

- perspectivas pedagógicas – Deficiência 

Física 

 

Joice Pompeia 

 

 

 

 

 

Mestre/UEMG 

 

 

 

 

 

O Atendimento Educacional Especializado 

- perspectivas pedagógicas – Deficiência 

Auditiva 

 

 

Cleberson Disessa 

 

Mestre/UEMG 

 

Bases Neuropsicológicas e Dificuldades de 

Aprendizagem 

 

O Atendimento Educacional Especializado 

- perspectivas pedagógicas - Deficiência 

Intelectual e Superdotação 

Solange Christina Carneiro 

Rodriguez 

 

Mestre/UEMG 

 

O Currículo e a Avaliação Escolar numa 

Perspectiva Inclusiva 

 

O Atendimento Educacional Especializado 

- perspectivas pedagógicas – TGD 

 

 

Gazy Andraus 

 

Doutor/UEMG 

 

Corporeidade e Arte numa Perspectiva 

Inclusiva 

 

7.TERMOS DE COMPROMISSO : 
“Termo de Compromisso” devidamente assinado pelo docente responsável, em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

8.TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS  COORDENADORAS  DO CURSO: 



 

 
 

 

Nome Titulação Experiência em 

Educação 

Formação 

Carla Maria Nogueira de Carvalho  

lattes.cnpq.br/8332935167900837 

Doutora Coordenação 

pedagógica na 

educação básica 

em município 

referência em 

Educação 

Inclusiva. 

Docência, 

coordenação  e 

pesquisa no  ensino 

superior 

Pedagogia;  

Estudos Sociais, 

Mestrado em Educação; 

Doutorado em 

Humanidades e Artes 

com Menção em Ciência 

da Educação  

 

Solange C. Carneiro Rodriguez 

lattes.cnpq.br/8748866246053281 

 

Mestre 

 

Docência, 

coordenação  e 

pesquisa no  ensino 

superior 

 

Pedagogia;  

Matemática; 

 Ciências Contábeis; 

Mestrado em Modelagem 

Matemática e Estatística; 

Doutoranda em Ciências 

da Linguagem    
 

 

 

9.LINHAS DE PESQUISA: 

Educação Especial 

Educação Inclusiva 

 

 

10.ESTRUTURA FÍSICA: 

 

A estrutura física da UEMG -Unidade Campanha constitui-se atualmente de prédios distintos, 

um localizado na Praça D. Ferrão, nº 47, Centro e outro na Escola Estadual Zoroastro de Oliveira, na  

Rua João Alves, nº 302, Centro. 

Constituem os atuais espaços físicos da UEMG Campanha: 

Salas de aula: 6 (seis)  salas 

Laboratórios de Informática(com vinte computadores, multimídia e vídeo conferência) : 1 (um) 

laboratório 

Biblioteca “Emillien Lamothe”: 1 (uma) sala com  Lan House Acadêmica. 

 

11.OUTROS CURSOS EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO : 

 



 

 
 

 Atualmente a Unidade Campanha não oferta cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

12.PLANILHA FINANCEIRA (vide anexo) 

 

 

13.DADOS DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROJETO  

 

13.1. Currículo lattes (vide anexo) 

13.2.Comprovante de titulação(vide anexo) 

 

14.CONVÊNIO INSTITUCIONAL (vide anexo) 

 

15. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


