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PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

 

01. NOME DO CURSO E ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nome: Educação Inclusiva 

Área de conhecimento: Ciências Humanas 

 

02. JUSTIFICATIVA 

Dando prosseguimento à implementação do PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) da FABE (Faculdade Bertioga), e tendo em vista a demanda por cursos 

na cidade de Bertioga, a FABE oferece o curso de Pós Graduação, lato sensu, em 

Educação Inclusiva, com um projeto diferenciado, voltado para a formação do pós- 

graduado em educação inclusiva, atendendo ao processo de democratização do 

saber e as políticas públicas educacionais voltadas para a educação inclusiva. 

 

03. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A FACULDADE BERTIOGA, instituída em 2003, após passar por ampla 

reformulação em seu quadro diretivo, inclusive com mudança de mantenedora, vem 

se solidificando como um centro educacional da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, especialmente das cidades situadas no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo.  

Atenta às necessidades regionais, a FACULDADE BERTIOGA, procura 

investir cada vez mais, para contribuir na produção, acumulação, sistematização e 
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disseminação nas diferentes áreas do conhecimento. Ciente da problemática atual, 

no cenário socioeducacional, a FACULDADE BERTIOGA elaborou um Plano de 

Desenvolvimento Institucional prevendo a implantação de novos cursos para suprir 

carências no ensino superior.  

Todos os projetos pedagógicos dos cursos da FACULDADE BERTIOGA 

foram concebidos coletivamente, pelas equipes de professores indicados para os 

cursos, sob o acompanhamento geral da Diretoria Acadêmica, Núcleo Docente 

Estruturante e específica dos Coordenadores dos Cursos.  

 

Inserção Regional 

Situada em uma região estratégica e considerada uma das mais importantes 

do país por conta das instalações portuárias da cidade de Santos – considerado 

maior porto da América Latina, Bertioga, que possui em torno de 490 km² de 

extensão territorial, mantém-se politicamente inserida no contexto da Baixada 

Santista, onde estabelece atividades comerciais e administrativas voltadas à 

realidade regional.  

O município integra a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, que 

se qualifica pela diversidade econômica, onde se destacam as áreas da indústria, de 

serviços e de turismo. A região notabiliza-se por sediar as instalações de grandes 

polos produtivos que envolvem o Porto de Santos, a Petrobrás (Pré-sal), grandes 

Indústrias químicas e de metalurgia, produtoras de bebidas e inúmeras empresas 

ligadas à importação e exportação. Em suma: uma região potencialmente 

empregadora. 

Outro segmento que se destaca e fortalece a cada ano é a ligada ao turismo, 

atividade que estimula fortemente à hotelaria e a hospedagem, e, por consequência, 

alavanca a área de comércio e serviços, assim como impulsiona o ramo imobiliário, 

que por sua vez potencializa outras áreas profissionais.  
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Essa pluralidade econômica promoveu, por sua vez, um crescimento 

justificadamente desordenado e desequilibrado, com uma ocupação espontânea por 

trabalhadores, que foram se assentando próximos às localidades das obras que 

passaram a marcar a história recente. A construção civil, então, passa a liderar os 

processos sociais na cidade e a criar agrupamentos de moradia e de comércio. Por 

esses fatores é que o município apresenta uma realidade de contrastes. 

Com uma população estimada no último censo do IBGE de 47.645 mil 

habitantes, apresenta uma expressiva população economicamente Ativa - 53% o 

que equivale a mais baixa taxa de desocupação da Baixada Santista com 7,5%, 

menor que a média no Estado de São Paulo e a média nacional, distribuída 

preponderantemente no setor de prestação de serviços e comércio, onde o turismo 

destaca-se por configurar uma característica marcante no município, onde 62,18% 

dos domicílios são de uso ocasional (IBGE-2010).  

Outro potencial importante para Bertioga, refere-se a aspectos regionais 

ligados aos empreendimentos ligados ao petróleo e gás natural (Pré-Sal), bem como 

toda a rede complexa que envolve a região portuária e atividades ligadas a ela. Esse 

campo tem requerido investimentos permanentes de infraestrutura e logística 

(armazenamento, acessibilidade, distribuição, etc.) que vem refletindo em ações de 

desenvolvimento para município.  

Finalmente, outra atividade muito facilitada pela logística do Canal e que 

permanece até os dias atuais é a pesqueira, foi tão forte ao ponto e ser uma 

atividade representada por entidade de classe a Colônia dos Pescadores Z23 que, a 

despeito de exercer cumprir um papel importante na economia do município até os 

anos de 1970, foi diminuindo sensivelmente, sendo que nas últimas duas décadas, a 

atividade voltou-se, quase que exclusivamente para a prática esportiva e turística.  

Do ponto de vista educacional, Bertioga apresenta um perfil assemelhado aos 

de municípios de seu porte: com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação (LDB), em 1996, a responsabilidade dos municípios foi 

desproporcionalmente aumentada. Se é verdade que a proporção de alunos do 

ensino fundamental sob a responsabilidade dos municípios dobrou, chegando a 60% 

do total, o processo ainda está longe de se completar, mesmo porque há uma 

flagrante falta de recursos. 

A educação superior, em termos presenciais resume-se à Faculdade 

Bertioga, credenciada desde 2003 e desde então ofertando os cursos de 

Administração, Direito, Pedagogia e Turismo. Entretanto, o curso de Turismo, apesar 

de oferecido semestralmente, não está em andamento, pois não há demanda, ou 

seja, é oferecido, mas não aparecem interessados. A FABE é de grande importância 

na região, por constituir-se na única instituição de ensino superior, num raio de 

50km. 

A IES conta, atualmente, com 383 alunos matriculados, assim distribuídos: 

120 alunos no curso de Administração, 151 alunos no curso de Direito, 92 alunos no 

curso de Pedagogia e 20 alunos na Pós Graduação. A IES não oferece cursos à 

distância (EAD). 

 

 

MISSÃO E VISÃO 

Mais do que armazenar informações, o novo profissional precisa saber onde e 

como rapidamente buscá-las e como a partir delas, construir um conhecimento 

efetivo e adequado a cada situação. O discente deve aprender a "ler" o mundo, 

aprender a questionar as situações, sistematizar problemas e buscar criativamente 

soluções. 

No que tange à contextualização, o conhecimento necessita ser transposto da 

situação em que foi criado, inventado ou produzido. Em virtude desta transposição 

didática precisa ser relacionado com a prática ou com a experiência do aluno, 

visando à aquisição de significado e utilidade. 
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As experiências de aprendizagem devem ultrapassar as tradicionais técnicas 

usadas em aula e prever o melhor aproveitamento possível das horas/atividades 

programadas, criando condições e incentivo para que os estudantes participem, 

ainda, de programas de iniciação científica, estágios, projetos e intercâmbios.  

O aluno precisa ser desafiado a exercitar sua criatividade na resolução de 

problemas, a trabalhar com independência e em equipe, e a desenvolver iniciativas 

e agilidade na atualização e aprofundamento constante de seus conhecimentos para 

que possa acompanhar as mudanças propostas para a sua área de formação; é 

relevante o uso da informática para contínua atualização técnica e científica.  

 

 

04. OBJETIVOS 

Proporcionar aos profissionais uma proposta de inclusão educacional efetiva, com 

prioridade aqueles que estão no exercício da docência e que atuam na escola 

pública, a apropriação do conhecimento geral e específico sobre o desenvolvimento 

e o processo de escolarização das pessoas com necessidades educacionais 

especiais, com ênfase às com deficiência. 

O referido curso deverá abranger conteúdos e atividades que proporcionem ao 

professor: 

I - identificar no contexto geral da educação o percurso histórico do processo de 

escolarização das pessoas com necessidades especiais, particularmente, as com 

deficiência buscando entender relações, os condicionantes e a situação nos dias 

atuais; 

II - orientar e/ou flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do 

conhecimento, de modo a atender as necessidades educacionais especiais de 

aprendizagem; 
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III - identificar as necessidades educacionais especiais e serviços de apoio a serem 

desenvolvidos, particularmente para as com deficiência; 

IV - avaliar continuamente o processo educacional para o atendimento de 

necessidades educacionais especiais; 

V - oportunizar a aprendizagem em ambientes virtuais com troca de experiências 

entre os participantes. 

 

05. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais das áreas da educação e da saúde: pedagogos, professores, 

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas, assistentes sociais, 

educação especial, outras graduações, e outros interessados nos processos de 

aprendizagem humana. 

 

06. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

O enfoque deste curso originou-se do desafio de lidar com o processo de 

democratização do saber, buscando conhecimentos que venham atender as novas 

demandas da sociedade, e consequentemente da educação. Inspirou-se em 

experiências educacionais que mostraram, na prática, condições de resgatar as 

possibilidades e potencialidades individuais da aprendizagem de alunos que 

apresentavam dificuldades, e foram capazes, com a intervenção adequada, de 

ultrapassar os limites que os cerceavam. Enfoca dados fundamentados em 

pesquisas, além do embasamento teórico necessário ao exercício da função de 

educador inclusivo, formando profissionais aptos a rever paradigmas e ampliar a 

discussão para os mais variados tipos de casos presentes no cotidiano escolar.  
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07. COORDENAÇÃO 

Coordenadora: Marcela Silva Baccelli 

Titulação: Mestra em Psicologia da Saúde 

Forma de contratação: parcial 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2012. Titular. Mestra em Psicologia da Saúde pela 

Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em Psicoterapia Psicanalítica 

pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Graduada em Psicologia pela 

Universidade de Uberaba. Psicóloga da Associação Lar Espírita Elizabeth desde 

2010. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Papéis e Estruturas 

Sociais; Indivíduo, psicanálise, psicologia social. 

 

08. CARGA HORÁRIA 

  

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL 

Diversidade e Inclusão Educacional 40 

Fundamentos Histórico-Filosóficos e Políticas Públicas da 

Educação Especial 

40 

O processo de desenvolvimento e aprendizagem humana 40 

Avaliação na Educação Especial 40 

Educação Profissional 30 

Práticas pedagógicas para o ensino das pessoas com conduta 

típica 

40 

Práticas pedagógicas para o ensino das pessoas com 

deficiência auditiva. 

30 

Práticas pedagógicas para o ensino das pessoas com 

deficiência visual e baixa visão. 

40 
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Práticas pedagógicas para o ensino das pessoas com 

deficiência mental. 

30 

Introdução aos Estudos da Língua Brasileira de 

Sinais(LIBRAS) 

30 

Práticas pedagógicas para o ensino das pessoas com 

deficiência física 

30 

Educação Profissional 40 

Metodologia e Didática do Ensino Superior 30 

Pesquisa em Educação Inclusiva 30 

Estágio e Horas Atividade 140 

TCC 40 

TOTAL 630 

  

 

9. PERÍODO E PERIODICIDADE 

3 (três) semestres, com aulas duas vezes por semana, em dias e horários a serem 

estabelecidos. 

 

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: FUNDAMENTOS HISTÓRICO-FILOSÓFICOS E POLÍTICAS DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Aspectos históricos e filosóficos da educação especial na história da humanidade. O 

processo histórico da educação especial no Brasil: dos primórdios aos dias atuais. 

História da Educação Especial no Mato Grosso do Sul. 

Bibliografia básica 
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Sec. da Educação de Osasco. Educação Inclusiva dos muitos quereres e alguns 

fazeres. São Paulo: Sec. da Educação do Estado de São Paulo, 2012.  

UNESCO. Tornar a Educação Inclusiva.   Rio de Janeiro: ANPED, 2009.  

MACHADO, Lourdes Marcelino. A Educação Inclusiva na Legislação do Ensino.   

São Paulo: MARÍLIA EDIÇÕES, 2007. 

Bibliografia complementar 

.MACHADO, Adriana, Marcondes. Educação Inclusiva/ Psicologia e Direitos 

Humanos.  São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.  

ROSA, Dalva  E. Gonçalves. Políticas Organizacionais e Curriculares, Educação 

Inclusiva e Formação de Professores.  Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

 

Ementa: PESQUISA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Pesquisa Educacional: subsídios instrumentais para o processo de produção do 

conhecimento científico. Definição do tema de pesquisa, da população alvo, 

problematização. Diferentes abordagens de projeto de pesquisa em educação. 

Relatório de pesquisa. 

Bibliografia básica 

TAFNER, Malcon Anderson. Metodologia do Trabalho Acadêmico.  São Paulo: 

ABDR, 2012. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica.  São Paulo: Atlas, 

2010.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: 

Cortez, 2007 

Bibliografia complementar 
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SAMPIERI, Roberto Hernandéz. Metodologia de Pesquisa. São Paulo: MC GRAW 

HILL, 2006.  

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia Científica: A construção do 

conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

 

Ementa: DIVERSIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

A diversidade cultural na legislação brasileira. A desconstrução de discursos e 

conceitos em relação às questões raciais. A escola como espaço para a construção 

de relações interculturais. O enfrentamento de estereótipos e preconceitos, 

discriminações e racismos, bem como os processos de inclusão e exclusão social e 

institucional das pessoas diferentes. Diversidade e currículo e as práticas educativas 

dos professores. O currículo e sua visão democrática. Estratégias pedagógicas 

frente à diversidade cultural.  

 

Sec. da Educação de Osasco. Educação Inclusiva dos muitos quereres e alguns 

fazeres. São Paulo: Sec. da Educação do Estado de São Paulo, 2012.  

UNESCO. Tornar a Educação Inclusiva.   Rio de Janeiro: ANPED, 2009.  

MACHADO, Lourdes Marcelino. A Educação Inclusiva na Legislação do Ensino.   

São Paulo: MARÍLIA EDIÇÕES, 2007. 

Bibliografia complementar 

.MACHADO, Adriana, Marcondes. Educação Inclusiva/ Psicologia e Direitos 

Humanos.  São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.  

ROSA, Dalva  E. Gonçalves. Políticas Organizacionais e Curriculares, Educação 

Inclusiva e Formação de Professores.  Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  
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Ementa: O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM  

O processo de desenvolvimento e suas implicações na aprendizagem: aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Os distúrbios do desenvolvimento. Os 

distúrbios e dificuldades de aprendizagem. 

Bibliografia básica 

 FONSECA, Vitor da. Cognição, Neuropsicologia e Aprendizagem. Rio de Janeiro:  

Vozes, 2013.  

TOPCZEWSKI, Abram. Hiperatividade e DDA - Como lidar?.  São Paulo: CASA DO 

PSICÓLOGO, 2013.  

OLIVIER, Lou de. Distúrbios de Aprendizagem de Comportamento. Rio de Janeiro: 

WAK EDITORA, 2011.  

Bibliografia complementar 

PAÍN, Sara. Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem.  Rio 

Grande do Sul: Artmed, 2008. 

OLIVIER, Lou. Distúrbios. Rio de Janeiro: WAK, 2007. 

 

Ementa: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: ABORDAGEM 

EDUCACIONAL  

Avaliação diagnóstica com enfoque educacional: introdução e objetivos. Diferentes 

abordagens da Avaliação diagnóstica. Avaliação como instrumento de intervenção 

no processo ensino-aprendizagem. O papel do avaliador. Avaliação numa 

perspectiva histórico-social. A prática da avaliação diagnóstica: atividades, jogos, 

processo de avaliação e  relatório final. 
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Bibliografia básica 

OLIVEIRA, Vera Barros de. Avaliação psicopedagógico da criança de 7 a 11 anos.  

Rio de Janeiro: Vozes, 2013.  

OLIVEIRA, Vera Barros de.  Avaliação psicopedagógico da criança de O a 6 anos. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2013.  

PIAGET, Jean. A Formação do Símbolo na Criança. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

Bibliografia complementar 

MATTOS, Neide Simões de. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências.  

Rio de Janeiro:  Vozes, 2001. 

LISBOA, Magdala. Aprender a ouvir e ouvir para Aprender.   Minas Gerais: 

PABAEE, 1964. 

 

 

Ementa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS PESSOAS COM 

CONDUTAS TÍPICAS  

Conceituação de condutas típicas. O aluno com condutas típicas: características. 

Condutas típicas mais frequentes nas salas de aula: distúrbios de atenção, 

hiperatividade, alheamento, agressividade física e/ou verbal, impulsividade, autismo, 

neurose, psicose. Estratégias de intervenção. Recomendações para convívio com 

alunos portadores de condutas típicas. Atitudes do professor frente ao público com 

condutas típicas. Adaptações curriculares. Adaptações na avaliação.  

Bibliografia básica 

FONSECA, Vitor da.   Rio de Janeiro: Vozes, 2013.  
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Ministério da Educação. Objetos de aprendizagem.  Distrito Federal: MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2007.  

DIJK, Teun Van A. Cognição, discurso e interação.  São Paulo: Contexto, 2004.  

Bibliografia complementar 

PICHON, Enrique. Teoria do vínculo.  São Pailo: Martins Fontes, 2007.  

REIS, Carlos Nelson dos. História das Idéias Pedagógicas.   São Paulo: Ática, 2004.  

 

Ementa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL E BAIXA VISÃO 

Conceito de deficiência visual: cegueira e baixa visão. Principais patologias oculares 

que causam cegueira e baixa visão. Cegueira: estimulação precoce, alfabetização 

(sistema braille e método sorobã), orientação e mobilidade. Recursos utilizados na 

educação da pessoa cega e de baixa visão. O deficiente visual na sala de aula do 

ensino comum – orientações pedagógicas. 

Bibliografia básica 

SECCO, Patrícia Engel. A felicidade das borboletas.  Distrito Federal: MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2008. 

NOWILL, Dorina. Calendário 2009  Ano comemorativo do Bicentenário de 

Nascimento de Louis Braille.  . São Paulo: FUNDAÇÃO DORINA NOWILL, 2009.  

SECCO, Patrícia Engel. O grande dia.   Distrito Federal: MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2008.  

Bibliografia complementar 
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NOWILL, Dorina. Páginas Recolhidas em Brille. São Paulo: Martins Fontes Editora, 

2008.  

NOWILL, Dorina. Reinações de Narizinho.  São Paulo: FUNDAÇÃO DORINA 

NOWILL, 2007.  

 

Ementa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA MENTAL  

A deficiência mental numa análise crítica da evolução dos conceitos na perspectiva 

da educação inclusiva. Processo de identificação, avaliação e acompanhamento do 

processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência mental. Relações 

pedagógicas pertinentes à deficiência mental. A importância das práticas 

pedagógicas para a inclusão de alunos com deficiência mental. 

Bibliografia básica 

CHIRICHELLA, Maria Regina. Surdez e Deficiência Auditiva: São Paulo: SEC.DA 

EDUCAÇÃO DE OSASCO , 2009.  

SCHMID, Patrícia, Cavalcanti. Sou especial e estou na escola, e agora?   Rio de 

Janeiro: Vieira & Lent, 2008.  

CLEMENTE, Carlos Aparício. Trabalhando com diferença- Responsabilidade Social. 

São Paulo: ESPAÇO E CIDADANIA, 2004. 

Bibliografia complementar 

PASTORE, José. Oportunidades de trabalho para portadores de deficiência.  São 

Paulo: LTR, 2001.  

BLASCOVI-ASSIS, Silva Maria. Lazer e deficiência mental.  São Paulo: Papirus, 

1997.  
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Ementa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS PESSOAS COM 

SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

A surdez e deficiência auditiva numa análise crítica da evolução dos conceitos na 

perspectiva da educação inclusiva. Processo de identificação, avaliação e 

acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos com 

surdez/deficiência auditiva. Relações pedagógicas pertinentes à surdez/deficiência 

auditiva. A importância das práticas pedagógicas e recursos didáticos para a 

inclusão de alunos com surdez/deficiência auditiva. 

Bibliografia básica 

FAVARÃO, Maria José. Atendimento Educacional Especializado - Informações 

Gerais.  São Paulo: SEC.DA EDUCAÇÃO DE OSASCO, 2011. 

CHIRICHELLA, Maria Regina. Surdez e Deficiência Auditiva. São Paulo: SEC.DA 

EDUCAÇÃO DE OSASCO - SP, 2009.  

PEREIRA, Luiza Persevalis. Deficiência Visual e Surdo cegueira.  São Paulo: 

INSTITUTO PAULO FREIRE, 2009.  

Bibliografia complementar 

QUADROS, Müller Ronice de. Educação de Surdos.   Porto Alegre: Artmed, 2008.  

CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Triluingue/ Libras - 

2008.  São Paulo: ED EDUSP, 2008.  

.  

Ementa: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Habilidades básicas na aquisição da Língua Brasileira de Sinais trabalhando a 

importância facial e corporal na produção do discurso. Conceitos gerais sobre as 
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correntes filosóficas que permearam os estudos na área da áudio comunicação até 

aos dias atuais. Os aspectos gramaticais e parâmetros das Libras: o uso adequado 

dos sinais soletrados, da datilologia e dos demais sinais das Libras. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Éden Veloso de. Aprenda Libras com Eficiência e Rapidez. v.1 e v.2.  

Paraná: Mãos Sinais. 2013. 

HONORA, Márcia e FRIZANCO, Mary L. Esteves. Livro Ilustrado de Língua 

Brasileira de Sinais. Paraná: Ciranda Cultural. 2011. 

CAPOVILA, F.; RAFHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Universidade de São Paulo – EDUSP; 

Imprensa Oficial do Estado, 2008. 

Bibliografia complementar 

GESSER, Audrei. O Ouvinte e a Surdez. -  Sobre o Ensinar e o Aprender Libras. 

Paraná: Parábola, 2012. 

NOVAES, Edmarcius carvalho. SURDOS- Educação, Direito e Cidadania. Rio de 

Janeiro: WAK, 2010 

 

Ementa: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA  

A deficiência física: conceituação e etiologia. Processo de identificação, avaliação, 

encaminhamento. Investigação de questões pedagógicas pertinentes à deficiência 

física. A educação de crianças com deficiência física: características principais 

recursos materiais e/ou reabilitação. 

Bibliografia básica 
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CLEMENTE ,Carlos Aparício. Trabalhando com a diferença - Responsabilidade 

Social & Inclusão de portadores de deficiência.  São Paulo: ESPAÇO E CIDADANIA, 

2004. 

TAKATORI, Marisa. Brincar na Terapia Ocupacional – um enfoque na criança com 

lesões neurológicas. São Paulo: Zagadoni, 2012. 

CIDADE, Ruth Eugênia Amarante. Introdução a Educação Física adaptada para 

pessoas com deficiências. Paraná: UFPR, 2008. 

Bibliografia complementar 

REBELO, Paulo. A Pessoa com Deficiência e o Trabalho. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. 

ARAÚJO, Eliane A. Campanha. Deficiente Mental, Suporte Comunitário e Transição 

para o Trabalho. São Paulo: Junqueira & Marin Editores, 2008. 

 

Ementa:EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

As mudanças no mundo do trabalho e a pessoa com necessidades educacionais 

especiais. Programas e propostas de educação profissional para pessoas com 

necessidades educacionais especiais no Brasil e em Mato Grosso do Sul. A inserção 

da pessoa com necessidades educacionais especiais no mercado de trabalho. 

Bibliografia básica 

SCHMID, Patrícia, Cavalcanti. Sou especial e estou na escola, e agora? Rio de 

Janeiro: Vieira & Lent, 2008.  

PACHECO, José. Caminhos para a inclusão.  São Paulo: Artmed, 2008. 
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CLEMENTE, Carlos Aparício. Trabalhando com a diferença - Responsabilidade 

Social & Inclusão de portadores de deficiência.  São Paulo: Espaço e Cidadania , 

2004. 

Bibliografia complementar 

FÁVERO, Osmar. A Educação nas Constituintes Brasileiras 1823-1988. São Paulo: 

AUTORES ASSOCIADOS, 2001.  

BRASIL. Constituição de 1988. Distrito Federal: Senado Federal. 1988.  

 

Ementa: METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR  

Orientação para a produção do conhecimento. O instrumental teórico-metodológico 

que sustenta uma ação pedagógica fundamentada no ensino, pesquisa e extensão. 

Formação do professor: o saber fazer na educação. O processo de ensinar e 

aprender. A aula como organização do processo de ensino. Objetivos, conteúdos 

escolares/metodologia. Organização do trabalho escolar. As características da 

instituição escolar no contexto sócio-econômicocultural brasileiro: objetivos, 

finalidades, organizações, especialistas e recursos materiais. As diferentes formas 

de ensino como planos de organização e processos de interação. Identificação e 

análise de estratégias de ensino, da natureza dos conteúdos e das formas da 

avaliação, em consonância com as características da clientela escolar. 

Bibliografia básica 

AMBRÓSIO, Márcia. O Uso do Portfólio no Ensino Superior.  Rio de Janeiro:  Vozes, 

2013.  

TAFNER, Malcon Anderson. Metodologia do Trabalho Acadêmico.   São Paulo: 

ABDR, 2012.  
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REIS, Fábio Garcia dos.  Empreendedorismo e Inovação no Ensino Superior.  São 

Paulo: CULTURA, 2012.  

MAXIMO, Antônio Carlos. A Pesquisa participante como prática educativa. 2006.   

Distrito Federal: Liber Editora, 2006.  

Bibliografia complementar 

DEMO, Pedro. Desafios modernos da Educação.  Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

MASETTO, Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo:   

SUMMUS, 2003.  

 

11. CORPO DOCENTE 

O corpo docente do curso de Educação Inclusiva é formado por especialistas, 

mestres e doutores, do corpo de professores da Faculdade Bertioga, ou professores 

convidados, todos com a formação mínima especificada acima e com prática 

profissional dentro do campo da disciplina que ministram. 

 

Nome: Ana Paula Camargo Marques 

Titulação: Mestra em Educação 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2012. Titular. Mestra em Educação pela Universidade 

Católica de Santos (UNISANTOS). Pós-graduada – Nível Especialização em 

Psicopedagogia, pela Universidade São Luís. Graduada em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Lusíada (UNILUS). Coordenadora do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS), da Prefeitura Municipal do Guarujá, 

desde 2001. 
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Nome: Josefa Paula Duarte da Silva 

Titulação: Especialista em Psicopedagogia e Educação Infantil 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Graduada em Pedagogia 

pela Faculdade de Educação e Ciência e Letras Don Domênico (2008), 

Especialização em Psicopedagogia e Educação Infantil pela mesma Instituição, e 

Educação Inclusiva pela Universidade Metropolitana de Santos e LIBRAS pela 

Congregação Santista de Surdos. Atualmente sou professora de Primeira Infância 

da Prefeitura Municipal de Bertioga e professora da Associação Educacional e 

Educacional de Bertioga, FABE. 

 

 

Nome: Célio Pereira da Costa 

Titulação: Mestre em Ensino de Ciências e Matemática 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professor da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2014. Titular. Mestre em Ensino de Ciências e 

Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico. Bacharel 

em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. 

Licenciatura em Ciências pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Diretor 

da Escola Estadual Professor Milton Borges Ypiranga desde 2014.  

 

Nome: Cristiane Paniagua de Souza 

Titulação: Mestra em Língua Portuguesa 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2011. Titular. Mestra em Língua Portuguesa pela 
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Pontífica Universidade Católica de São Paulo (PUC). Especialista em História da 

Ciência pela PUC. Graduada em Letras pela Universidade Braz Cubas (UBC). 

Graduada em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC). Professora do Ensino 

Técnico do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) 

desde 2012. Membro do grupo de pesquisa da Pontífica Universidade Católica de 

São Paulo (PUC) desde 2010. Professora do Ensino Fundamental do Colégio 

Bandeirantes de Suzano (UNISUZ) desde 2009. Professora Titular da Graduação e 

da Pós-graduação da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) desde 2007.  

 

Nome: Geancarlos Siqueira de Almeida 

Titulação: Mestre em Educação, Administração e Comunicação 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professor da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2006. Titular. Mestre em Educação, Administração e 

Comunicação pela Universidade São Marcos (UNIMARCO). Especialista em 

Didática e Prática de Ensino pelo Centro Universitário Senac. Especialista em 

Psicomotricidade pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas 

(FMU). Graduado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos 

(UNIMES). Professor da UNIBR desde 2009. Professor da Faculdade Renascentista 

(UNIESP) desde 2007. Professor (Servidor Público) do Governo do Estado de São 

Paulo desde 2006. 

 

Nome: Karen Keller 

Titulação: Especialista em Psicopedagogia, Direito Educacional, Neurociências e 

Aprendizagem e Terapia Complementar. 

Forma de contratação: horista 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE desde 

2015.Titular. Especialista em Psicopedagogia, Direito Educacional, Terapia 

Complementar e Neurociências.Licenciatura Plena em Pedagogia. Chefia de 
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Educação Especial desde 2013 da Prefeitura Municipal de Bertioga (coordenação de 

atendimento AEE, planejamento de políticas públicas, capacitação de docentes, 

avaliação e intervenção). 

 

Nome: Marcela Silva Bacelli 

Titulação: Mestra em Psicologia da Saúde 

Forma de contratação: parcial 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2012. Titular. Mestra em Psicologia da Saúde pela 

Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em Psicoterapia Psicanalítica 

pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Graduada em Psicologia pela 

Universidade de Uberada. Psicóloga da Associação Lar Espírita Elizabeth desde 

2010.  

 

 

Nome: Oscar Tadeu de Assunção 

Titulação: Mestre em Educação, Administração e Comunicação 

Forma de contratação: parcial 

Descrição da experiência acadêmica e profissional: Professora da FABE 

(Faculdade Bertioga) desde 2012. Titular. Mestre em Educação, Administração e 

Comunicação pela Universidade São Marcos. Especialista em Pró-Gestão pela 

Prefeitura Municipal de Guarujá. Especialista em Metodologia do Trabalho Científico 

pela Don Domênico. Especialista em Literatura Portuguesa pela Don Domênico. 

Aperfeiçoamento em Redação em Marketing pela Universidade de São Paulo. 

Professor do Don Domênico desde 2012. Professor da Prefeitura Municipal de 

Guarujá desde 2004. 
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12. METODOLOGIA 

O curso será ministrado de forma presencial, em módulos, com total de 15 

(quinze) disciplinas. 

As aulas serão ministradas de forma presencial, na carga horária definida na 

Grade Curricular, conforme planejamento dos professores.  As aulas presenciais 

acontecerão duas vezes por semana das 19h às 22h30min, com intervalo de 10 

minutos entre 20h50min às 21h, sendo subsidiados por orientação tutorial dos 

professores, através do uso de recursos eletrônicos e com orientação de resenha da 

literatura indicada e resolução de casos e/ou exercícios. 

A metodologia aplicada neste curso deverá promover motivação a debates 

sobre as principais questões inerentes ao campo da Educação Inclusiva, enfocando, 

ao máximo, situações reais por que passam os profissionais da área e o seu modo 

de proceder. 

Recursos metodológicos empregados no curso: participação de profissionais 

da área; fundamentação teórica consistente e baseada em publicações com 

abordagens diversificadas e atualizadas; reflexão constante sobre a prática por meio 

de estágios de atendimento em escolas e em instituições especializadas, 

supervisionadas por profissionais experientes; discussão de casos práticos 

vivenciados ou fundamentados em bibliografia especializada; a monografia de final 

de curso; a integração perfeita entre teoria e prática. 

O aluno deverá elaborar individualmente sua monografia ou trabalho de 

conclusão de curso, ficando a cargo do professor a competência de avaliar as 

monografias ou trabalho de conclusão de curso por turma. 

O prazo máximo para entrega de monografia ou trabalho de conclusão de 

curso será de 2 (dois) meses após a conclusão do último módulo do curso. 
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13. INTERDISCIPLINARIDADE 

O estudo das dificuldades de aprendizagem envolve determinantes sociais, 

culturais, pedagógicos e psicológicos. Assim, é importante o trabalho interdisciplinar 

com a participação de especialistas das áreas de pedagogia, fonoaudiologia, 

psicologia e médica, fundamental para aquisição de uma visão global da dificuldade, 

para melhor avaliar e compreender a interação dos vários fatores envolvidos, 

evitando diagnósticos alienados. 

O educador inclusivo busca identificar a etiologia das dificuldades de 

aprendizagem, considerando que a compreensão das causas e o significado 

emocional do problema na família e na escola, determinam não apenas as 

prioridades do tratamento e a escolha dos procedimentos adequados, mas também 

o planejamento de soluções preventivas de caráter mais amplo. Para tanto, é 

necessário que ele trabalhe com uma equipe interdisciplinar, em conjunto com os 

demais profissionais, que devem avaliar a criança e estabelecer as indicações 

terapêuticas.  

 

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Participação de alunos em eventos de Educação Especial, para assistir 

palestras e realizar atividades sobre temas ligados ao curso; apresentação de 

trabalhos em congressos sobre o tema; publicação de artigos e/ou monografias em 

revistas especializadas; etc. 
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15. TECNOLOGIA 

O apoio tecnológico corresponde à aparelhagem “data show”, ao laboratório 

de Informática, ao equipamento de projeção, ao equipamento de reprodução e ao 

arquivo de filmes técnicos, à utilização livre da Internet; à utilização de todos os 

recursos tecnológicos disponíveis na Faculdade e ao devido suportes técnicos para 

a execução dessas atividades. 

 

16. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

Salas de aula modernamente equipadas, auditório, biblioteca, laboratórios de 

informática, matemática, produção de textos, artes, colégio de aplicação, ginásio de 

esportes, brinquedoteca, parquinho infantil. 

 

17.  CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada através de análise de Curriculum Vitae. Pré-

requisitos: Portadores de diploma de curso superior devidamente registrado nas 

áreas de Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Sociologia e 

licenciaturas em geral e profissionais envolvidos com o processo de ensino, saúde e 

aprendizagem. 

 

18. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

São avaliados trabalhos, participação em eventos, seminários, fichamento de 

leituras e provas. 

O processo de avaliação será expresso em conceitos, conforme abaixo 

relacionados: 
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● 0 (zero) a 10 (dez); 

● sem frequência; 

● sem aproveitamento. 

 Em caso do aluno obtiver mais de dois conceitos Regular, haverá 

desvinculação automática do curso. 

Será estimulada a avaliação do desempenho docente pelos discentes no que 

diz respeito a cumprimento do plano de ensino, habilidade na utilização de métodos 

e técnicas de ensino, conhecimento do assunto abordado, exploração da bibliografia 

proposta, avaliação adequada do processo ensino e aprendizagem, habilidade no 

relacionamento com o grupo, dentre outros. 

Além disso, ao longo do curso serão realizados momentos de avaliação das 

etapas desenvolvidas com o objetivo de reorganizar as ações previstas. 

19. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A frequência é obrigatória e controlada através de diário de classe a cada 

aula. É exigido o mínimo de 75% para a aprovação. 

 

20. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

O trabalho de conclusão de curso (monografia) deve estar ligado à prática 

realizada pelo aluno e deve ser elaborado e apresentado individualmente, no prazo 

máximo de 2 (dois) meses após a conclusão do curso. 

 

21. CERTIFICAÇÃO 
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Os certificados são formatados seguindo rigorosamente as exigências da 

Resolução CES-CNE nº 1, de 3 de abril de 2001. 

 

22. INDICADORES DE DESEMPENHO 

O programa de pós-graduação em Educação Inclusiva segue os critérios de 

avaliação já fixados pela CAPES: indicadores, parâmetros, perfis dos programas e 

outras orientações a serem observados na avaliação da pós-graduação e a forma de 

aplicação da escala de classificação utilizada, considerando as diretrizes da grande 

área. 

23. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

A FABE (Faculdade Bertioga) está na sua 1ª (primeira) edição e tem duração 

de 18 (dezoito) meses.  

Há demanda suficiente para criação das turmas. 

Os projetos desenvolvidos pelos alunos estão inseridos nas áreas da 

Educação Inclusiva. 

O aluno deverá desenvolver e promover serviços sócios educativos, visando 

criar às crianças e aos jovens condições e oportunidades para que venham a 

desenvolver e transformar seus potenciais, talentos e capacidades em habilidades, 

competências para viver, conviver, criar, trabalhar e produzir como pessoa, cidadão 

e futuro profissional.  

 


