
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 
UENP/CCP 

5ª turma 

Público alvo 

Alunos egressos de cursos de Pedagogia e outras licenciaturas, profis-
sionais da educação com curso superior, profissionais da saúde com curso su-
perior, graduados em áreas do conhecimento das humanidades em geral. 

Objetivo geral 

Formar recursos humanos acerca dos fundamentos da Educação Espe-
cial, trazendo subsídios para uma melhor compreensão e atuação no processo 
de ensino e aprendizagem da educação inclusiva, bem como sua articulação 
com os diversos aspectos teóricos e práticos da educação básica. 

Objetivos específicos 

 Discutir sobre o antecedente histórico (internacional e nacional), relativo ao mo-

vimento para a inclusão na sociedade das pessoas com necessidades educacio-

nais especiais, dando ênfase aos diversos documentos internacionais pertinentes 

já produzidos e a legislação brasileira. 

 Oportunizar uma reflexão crítica sobre os fundamentos de uma sociedade inclu-

siva, e suas implicações educacionais. 

 Desenvolver estudos sobre as concepções atuais de educação, inclusão na escola 

e suas possibilidades. 

 Desenvolver estudos que ampliem a compreensão dos processos cognitivos e da 

problematização da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais es-

peciais; 

 Estudar as possibilidades metodológicas de planejamento e organização da práti-

ca educativa, considerando a demanda de cada especificidade de alunos com ne-

cessidades educacionais especiais. 

 Estudar as estratégias que incentivem a democratização e a universalização do 

espaço educacional, de forma a consolidar uma escola para todos. 

 Conhecer experiências inclusivas inovadoras, desenvolvidas no contexto da edu-

cação básica. 

Metodologia 

 Aulas expositivas; seminários; dinâmicas de grupos; fórum de discussões via 

web. 

 Os participantes do curso terão acesso e facilidades em utilizar os recursos dis-

poníveis na biblioteca da UENP, Campus de Cornélio Procópio 

Corpo docente 

Ana Rita Levandovski (Mestra) 

Denise Maria de Matos Pereira Lima (Mestra) 

Esther Lopes (Mestra) 

Fabiana Cavalcante Lopes (Especialista) 



Flávio Rodrigo Furlanetto (Mestre) 

Luzia Rodrigues (Mestra) 

Marília Bazan Blanco (Mestra) 

Paulo Ricardo Ross (Doutor) 

Roberta Negrão (Mestra) 

Romilda Ramos de Araújo (Mestra) 

Sílvia Alves dos Santos (Mestra) 

Sonia Maria Dechandt Brochado (Doutora) 

Walquiria Onete Gomes (Mestra) 

Período de realização 

Início: março de 2013  Término: julho de 2014 

Período de oferta das disciplina presenciais 

De março de 2013 até dezembro de 2013 

Carga horária total 

480 (360 horas de disciplinas curriculares + 20 horas de atividades comple-
mentares + 100 horas para elaboração de trabalho de conclusão de curso – ar-
tigo. 

Número de vagas: 

Mínimo: 32  Máximo: 42 

* A Instituição reserva-se o direito de cancelar o curso caso não ocorra o núme-
ro mínimo de candidatos. 

Aulas e horários 

Aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. 

Programação 

MÓDULOS 
CARGA 
HORÁ-
RIA 

Educação Inclusiva: fundamentos teóricos e políticas públicas   40h 

Contribuições de Vygotsky para a aprendizagem e o desenvolvimento 
e da criança com deficiência 

  30h 

Transtornos  globais do desenvolvimento e transtornos específicos: 
implicações para a aprendizagem 

  30h 

Metodologia da Pesquisa Cientifica em Educação Inclusiva     30h 

Trabalho docente e atendimento especializado do aluno com: 

 deficiência intelectual 

 deficiência física-neuromotora 

  50h 

Trabalho docente e atendimento especializado do aluno com: 

 deficiência múltipla 

 altas habilidades\ superdotação 

  40h 



Trabalho docente e atendimento especializado do aluno com: 

 deficiência visual 

  surdez 

  50h 

Recursos da tecnologia assistiva na educação inclusiva   30h 

Introdução ao estudo de LIBRAS   30h 

Deficiência e família: implicações para a educação inclusiva   30h 

Atividades complementares   20h 

Produção de artigo científico 100h 

TOTAL 480h 

Investimento 

Inscrição para seleção: R$ 50,00 

18 parcelas de R$160,00 (incluso material didático), com pagamento até o dé-
cimo dia útil do mês; após, haverá acréscimo de 10%. 

Inscrições 

das 14h às 19h (R$ 50,00) 

Local 

Campus Universitário Darci Ribeiro, com Adriana, fone (43) 3904-1922 ou 
3904-1920. 

Informações 

pos.eduinclusiva@uenp.edu.br 

Documentos necessários 

 formulário de inscrição ( http://www.ccp.uenp.edu.br/) 

 cópia do diploma do curso superior; 

 cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

 uma foto 3x4; 

 contrato assinado; 

 cópia da Carteira de Identidade e do CPF. 

Coordenação: Ana Rita Levandovski 
Vice coordenação: Luzia Rodrigues 


