
 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 
JUSTIFICATIVA  
 
De acordo com a Constituição Federal 
de 1988, as pessoas com necessidades 
especiais têm garantido o direito à 
educação. A Declaração de Salamanca 
de 1994, documento que preconiza a 
Educação Inclusiva como forma de 
propiciar a equidade de oportunidades 
para as pessoas comumente excluídas 
dos processos sociais, assim como a 
LDB 9394/96, também assegura o 
direito dos alunos com necessidades 
educativas especiais a freqüentarem a 
rede regular de ensino da forma menos 
restritiva possível.  
 Tendo em vista as diretrizes 
atuais que garantem a plena integração 
dessas pessoas em todas as áreas da 
sociedade, a educação deve ser 
recebida, preferencialmente, na rede 
regular de ensino. Por outro lado, certos 
casos de excepcionalidade, dadas as 
necessidades do educando, requerem 
outras formas de atendimento. Em 
linhas gerais, as políticas educacionais 
atuais têm indicado algumas situações 
possíveis para o atendimento dessa 
população: classes comuns, de 
recursos, sala especial e escola 
especial. Qualquer que seja a 
alternativa, o objetivo é sempre o de 
ofertar educação de qualidade Por isso, 
a necessidade de implantação de uma 
ação concreta no âmbito educacional 
no que concerne à questão da 
educação especial. 

 
OBJETIVOS 
 
GERAL 
 

Aprofundar a formação de profissionais 
envolvidos na área da educação e afins, em 
temas fundamentais ligados às necessidades 
educativas especiais de naturezas variadas, 
tendo em vista suas características de 
aprendizagem, desenvolvimento de linguagem 
e escolarização, a fim de que possam 
compreender e atuar de forma mais ampla e 
eficaz no campo referente à Educação 
Especial. 
 
ESPECÍFICOS 

 
 Apresentar conhecimentos atuais a 

respeito dos problemas que mais 
comumente alteram o desenvolvimento: 
visuais, mentais, auditivos, 
comportamentais e de linguagem; 

 Compreender o perfil das necessidades 
educativas especiais a fim de desenvolver 
propostas adequadas a cada situação; 

 Possibilitar aos educadores condições para 
lidar com a diversidade a fim de buscar 
novas alternativas de ensino, com bases 
teóricas mais sólidas que possam gerar 
procedimentos práticos e experimentais; 

 Incentivar o desenvolvimento de pesquisas 
na área da Educação Especial; 

 Potencializar o processo de Inclusão 
Educacional. 

 
 
PÚBLICO ALVO 
 

O curso destina-se a profissionais de 
nível superior, da área da educação e afins, 
que necessitem de programas de formação 

voltados para o ensino-aprendizagem no 
âmbito da Educação Especial: professores, 
pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, 
fonoaudiólogos, assistentes sociais e 
outros profissionais da área.  
 
COORDENAÇÃO 
 

Profª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 
Profª Esp.Dilcinéa dos Santos Reis 
 
CORPO DOCENTE 
 
Composto por Doutores, Mestres e 
Especialistas. 
 
CARGA HORÁRIA 
 
450 (quatrocentos e cinquenta) horas/aula. 
 
ESTRUTURA CURRICULAR 
 

 Fundamentos da Educação Especial 

 Fundamentos Curriculares para a 
Educação Especial  

 A formação de professores para a 
Educação Especial,  

 Metodologia do Ensino e da Pesquisa,  

 EDE – Deficiência Mental,  

 EDE – Distúrbios da Linguagem (fala, 
leitura e escrita),  

 EDE – Deficiência Auditiva 

 EDE – Transtornos de Conduta,  

 Tópicos Específicos: 1 – LIBRAS; 2 - 
Braile, 3 - Tecnologias e Educação 
Especial, 4 - O jogo, o brincar e os 
brinquedos na educação especial 
 
 
NÚMERO DE VAGAS: 40 (quarenta) 
alunos 
 



HORÁRIO: Quinzenalmente  
Sábado - 8h às 12h20min e das 
13h30min às 17h50min  
Domingo - 8h às 12h20min e das 
13h30min às 17h50min 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Cópia do certificado de conclusão do 
curso de graduação, histórico escolar 
de graduação, carteira de Identidade, 
CPF, curriculum vitae e 1 foto 3x4. 
certidão de nascimento ou casamento 
 
 
INFORMAÇÕES 
Matriculas abertas 
Núcleo de Pesquisa e Extensão –NUPE  
Fone: (75) 3182-3196 
E-mail: posfsss@hotmail.com 
 
Matrícula-R$ 200,00 
Mensalidade- R$ 250,00 
 
Inicio- setembro /2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
Diretora Geral 
Irmã Lúcia Maria Sá Barreto de Freitas 
 
Diretor Acadêmico 
Prof.° Joilson Romanci Severo Borges 
 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação 
Profª.. Aléssia Costa de Araújo Cravo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:http://www.pragentemiuda.org.especial-educacao-especial-inclusiva. 
 

     Realização: 
 

Núcleo de Extensão, Pesquisa e 
Pós- Graduação da Faculdade 

Santíssimo Sacramento 


