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OBJETIVOS: 

   

  Discutir e fomentar conhecimentos sobre a compreensão das 

potencialidades, das barreiras e das diferenças das pessoas, criando 

condições para que o egresso proponha ações interativas com a 

sociedade, trabalhando em prol da inclusão dos alunos com 

deficiência nos processos educativos e sociais mais amplos, em 

especial os estudantes com TEA: Transtorno do Espectro Autista. 

  Desempenhar e desenvolver técnicas, projetos, metodologias, 

recursos e práticas pedagógicas que potencializem e otimizem a 

efetivação das práticas inclusivas, com foco principal direcionado 

aos alunos com TEA, nas instâncias de docência, corpo discente e 

gestão escolar. 

  Capacitar os estudantes de pós-graduação para domínio dos 

principais aspectos teóricos e práticos relacionados aos diversos 

âmbitos de atuação do profissional especializado em educação 

inclusiva com ênfase em TEA, potencializando a eficácia no processo 

de aprendizagem e otimizando os resultados na prática docente. 
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PÚBLICO-ALVO:    

     

Graduados nas áreas da educação e da saúde e demais profissionais 

portadores de diploma de curso superior com interesse em estudar as 

questões que envolvem as necessidades educacionais especiais e 

inclusão de pessoas com deficiência em âmbitos educacionais, sociais e 

profissionais. 

 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

 

Aulas presenciais, tendo como principal diferencial a conexão contínua 

entre a teoria e a prática, através dos seguintes métodos: 

  Preparação prévia para as aulas; 

 Estudos de Caso; 

 Aulas expositivas; 

 Discussões e debates em sala de aula; 

 Desenvolvimento de projetos e recursos pedagógicos; 

  Práticas, metodologias e estratégias pedagógicas inovadoras. 
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos 

na Educação. Estudo das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do 

tempo) de futuro.  Como a Educação está e continuará sendo 

transformada pelas novas tecnologias e perfil das novas gerações. 

Metodologias e recursos motivacionais adequados à nova realidade 

geracional. Como serão as profissões e Educação no futuro. 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de 

competências. Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e 

de Gestão. As competências que mais impactam a carreira em 

Educação. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e 

metodologia para a confecção do planejamento de carreira. 
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TCC: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Desenvolvimento de projeto pedagógico referente à temática do curso, 

contendo 05 páginas, entregue à banca composta pela coordenação e 

dois professores convidados até sete dias antes da última aula do 

curso. A orientação ocorrerá durante 01 hora/ aula, durante o módulo 

de Superdotação, Altas Habilidades e Deficiências Múltiplas, e a 

apresentação será realizada para a banca avaliadora, no último dia 

letivo da pós-graduação. 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O aluno com deficiência: históricos e conceitos. Diferenciação entre 

integração e inclusão. Linha do tempo internacional da educação 

inclusiva. Paradigma religioso, médico, científico, assistencialista, 

educacional, integrador e inclusivo. Contexto de inclusão em escala 

municipal, estadual e nacional. Conceituação de inclusão no contexto 

escolar e social. 
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METODOLOGIAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

COM ÊNFASE EM TEA 

Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e materiais para berçário 

e Educação Infantil. Comportamentos a serem observados no berçário 

e anos iniciais da Educação Infantil. Técnicas específicas de interação e 

comunicação. Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e materiais 

para Educação Infantil. Abordagens utilizando híper foco, recursos 

concretos, sonorização, musicalização e técnicas contemporâneas. 

Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e materiais para alunos 

com TEA no Ensino Fundamental I. Conceitos, práticas pedagógicas, 

sondagens e materiais para alunos com TEA no Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio. Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e 

materiais para pessoas com TEA no Ensino Superior, EJA, formação 

continuada e mercado de trabalho. Conceitos, práticas pedagógicas, 

sondagens e materiais para gestão escolar, orientação educacional, 

tutoria e produção de conteúdos para alunos com TEA. 
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CONCEITOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e materiais referentes a 

inclusão escolar dos estudantes com deficiência física, deficiência 

visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, estudantes com 

deficiências junto ao TEA e estudantes com deficiências múltiplas. 

Orientação de TCC. Encontro de famílias de alunos com TEA. 

 

O ALUNO COM E SEM TEA E COMORBIDADES, ALTAS 

HABILIDADES E TRANSTORNOS 

Conceitos, práticas pedagógicas, sondagens e materiais referentes a 

inclusão escolar dos estudantes, com e sem TEA, com Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, Superdotação e Altas Habilidades. TEA e 

comorbidades. Possibilidades de transtornos, doenças mentais, 

distúrbios e outras deficiências somadas ao contexto do TEA. 

Abordagem escolar diante de quadros com múltiplas alterações. 
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O CONTEXTO ESTRA-ESCOLAS DO ALUNO COM TEA E SUA 

RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM 

Relação entre terapias de apoio e escola. Atuação de profissionais, 

áreas de desenvolvimento, contribuições entre os campos médico e 

pedagógico e intersecções. 

O indivíduo com TEA e as relações sociais. Espaços de lazer, cursos, 

tarefas cotidianas, relações familiares, autonomia geral, espaços de 

trabalho, eventos sociais e a contribuição efetiva da escola para a 

 participação do indivíduo com TEA.

 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ÊNFASE EM 

TEA 

Diretrizes curriculares nacionais de Educação Inclusiva. 

Fundamentação legal da Educação Inclusiva: legislação federal, 

estadual e municipal. Legislação específica referente ao TEA ou SHD 

TEA. Nota técnica 04, SE 68 e diversos decretos, projetos e leis. 

Direitos da pessoa com TEA e direitos da pessoa com deficiência. LBI 

13.146. BNCC. A aplicação da legislação de Educação Inclusiva no  
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contexto escolar. Simulação de abordagens relacionadas a família, 

 adaptação de materiais, PDI e demais direitos.

 

CURRÍCULO ESCOLAR INCLUSIVO COM ÊNFASE EM TEA 

O processo histórico da construção do currículo escolar. As teorias 

sobre currículo. Currículo em interface com a diversidade e contextos 

educacionais. Currículo Inclusivo. Simulação de adaptações 

curriculares inclusivas nos níveis de ensino regular: currículo formal e 

não formal. Simulação de adaptações curriculares inclusivas nos níveis 

de ensino regular: currículo informal e oculto. Abordagem para alunos 

com TEA e outros tipos de deficiência. Interconexões entre currículo 

escolar e Atendimento Educacional Especializado. Currículo e Plano de 

Desenvolvimento Individual. Exemplos e exercícios de adaptações 

curriculares para os diferentes graus de TEA. 
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AVALIAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA COM ÊNFASE EM TEA 

Avaliação: aspectos conceituais. Importância e objetivos da avaliação 

da aprendizagem no contexto da inclusão. Características, tarefas e 

etapas da avaliação educacional/institucional. 

Instrumentos e simulações práticas de avaliação. Adaptações 

avaliativas para atendimento de pessoas com deficiência com TEA. 

Conexão entre avaliação e aprendizagem do aluno com TEA. Direitos 

do aluno com deficiência na avaliação escolar. 

 

ALUNOS COM TEA E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMUNICAÇÃO LINGUAGEM E APRENDIZAGEM 

A neurodiversidade do TEA e as formas de comunicação. Estudantes 

oralizados, não oralizados ou com conjunto restrito de palavras. 

Técnicas de comunicação: PEC, musicalização, sinais sonoros e híper 

foco. A alfabetização de alunos com TEA. Produção e utilização de 

recursos concretos para alfabetização. Metodologias educacionais de 

alfabetização e adaptações para o contexto do TEA. 

Desenvolvimento da fala, percepção sonora e qualidade de 

 comunicação. Estratégias pedagógicas para estimulação da fala e 
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conceituação de objetos, ações e sentimentos. Comunicação, emoções 

e compreensão no âmbito educacional. 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PARA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS 

Conceito de Plano de Desenvolvimento Individual. Apresentação de 

diretrizes específicas, modelos e protocolos. 

Exemplos e exercícios de PDI desenvolvidos para alunos com TEA e 

outras deficiências. 

Relação entre currículo funcional, avaliações inclusivas, currículo 

padrão e PDI. Produção de documento detalhado, em formato de PDI, 

direcionado a alunos com TEA. 
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SEMINÁRIOS DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PARA GRUPOS, INSTITUIÇÕES E FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES 

Conceituação e debate sobre possibilidades de atuação profissional em 

Educação Inclusiva. Brainstorm sobre necessidades e demandas na 

 Educação Inclusiva. Definição de grupos de trabalho e escolha de 

instituições, escolas ou grupos de educadores a serem abarcados em 

propostas pedagógicas. Produção de projetos para orientação em 

Educação Inclusiva, sendo duas áreas/ instituições externas reais 

definidas por grupo. Escrita detalhada e socialização. Feedback do 

envio dos projetos aos grupos. Nova socialização, com apontamentos e 

sugestões entre grupos para os projetos de colegas. 

 

 



  

 


