Educação Especial no Ensino
Superior: ações do NAC e
adaptações curriculares

Palestrantes: Karen Ribeiro e Ingrid Ausec

EQUIPE 2019
• Eliane Guimarães
– Pedagoga Especialista; Prograd; 40 horas semanais

• Ingrid Ausec
– Psicóloga Mestre; Prograd; 32 horas semanais

• Karen Ribeiro
– Professora Doutora; Departamento de Educação; 8 horas
semanais

Estagiários
• Rosemeire Vieira Bueno – Curso Técnico de Enfermagem - Col. Aplicação/ UEL
• Nicole Mohe Francisco - Curso Técnico de Enfermagem - Col. Aplicação/ UEL
– Cuidados na higiene, alimentação e/ ou locomoção de estudantes com deficiência; produção
materiais informativos e de apoio conforme orientação (ex: comunicação alternativa).

•

Gabriela Godoi – Graduação Pedagogia/ UEL
– Produção de materiais adaptados, informativos e/ ou de apoio; auxílio no atendimento e
acompanhamento de estudantes; pesquisas bibliográficas relacionadas às condições especiais
acompanhadas e atividades administrativas.

• André Henrique Alcântara - Graduando de Letras Vernáculas/ UEL
• Anderson Henrique Alcântara - Graduando de Letras Vernáculas/ UEL
– Conversão de textos para formato acessível; produção de materiais em Braille , pesquisa e
ações de informação na área de DV;

• VINCULAÇÃO: PROGRAD E COLEGIADO DOS CURSOS
• LOCALIZAÇÃO: Prograd
• CONTATO: nac@uel.br
3371-4148

Legislação
- LEI Nº 9394/96 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - 1996 CAPITULO V - DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
- DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009. Promulga a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007.
- Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
- Lei 18419 - 7 de Janeiro de 2015. Estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do
Estado do Paraná.
- LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- Resolução 02/ 2019 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
Londrina. Orientações para garantia do acesso e permanência das pessoas com deficiência
na educação superior. Publicado em 02 de setembro de 2019. Diário Oficial n. 3874.
Páginas 75 a 78.

PÚBLICO
ATENDIDO
*Censo 2018

IMPORTANTE:
O Núcleo de Acessibilidade (NAC) não
disponibiliza tratamentos nem faz
diagnósticos. Para iniciar tratamentos de
saúde buscar DASC); SEBEC e/ou Clínica
Psicológica da UEL.

Como ser acompanhado?
• Matrícula/ Rematrícula
• Requerimento de AEE (site/ Prograd)
• LAUDO (*quando necessário)
• SAUEL

Para que serve o acompanhamento do
NAC?
• Identificar as necessidades educacionais especiais de
estudantes público-alvo da educação especial;
– Receber o informe de deficiência (matrícula, rematrícula ou
requerimento de AEE)
– Realizar entrevista de avaliação das NEE
– Organizar o plano de trabalho individualizado a ser disponibilizado ao
Colegiado de Curso
– Elaborar e disponibilizar dados em relação ao AEE na UEL

Para que serve o acompanhamento do
NAC?
• Propor e acompanhar procedimentos educacionais em
conjunto com os Colegiados de Curso;
– Orientar o colegiado de curso quanto aos procedimentos educacionais
especiais indicados à participação do estudante nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
– Acompanhar a efetivação desses procedimentos subsidiando as ações
do Colegiado por meio de reuniões com os docentes e/ ou estudante .

Para que serve o acompanhamento do
NAC?
• Ofertar atividades complementares de suporte às diferentes
demandas apresentadas pelos estudantes em
acompanhamento ;
– Disponibilizar atividades individuais ou em grupo que subsidiem os
estudantes acompanhados na superação de suas dificuldades.

*cronograma de atividades no endereço eletrônico www.uel.br/nac

Para que serve o acompanhamento do
NAC?
• Organizar atividades de capacitação e mobilização para a
inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior.
*cronograma de atividades no endereço eletrônico www.uel.br/nac

Algumas
capacitações/
mobilizações já
realizadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braille
Ledor
Orientação e Mobilidade
Autismo
SIES
“Blitz”
Rodas de conversa
Feira de Profissões
Colegiados de Curso
GEPE/ PROPE/ PARFOR
Mapeamento Público-alvo na
UEL *

Principais procedimentos
educacionais especiais

*TGD/ TEA

NÃO SÃO ATRIBUIÇÕES DO NAC
• DIAGNÓSTICOS
• TRATAMENTOS
• RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ACADÊMICOS (ex: frequência,
reprovação, disponibilização de amparos, etc.)
• ATUAR SEM CONSENTIMENTO DO ESTUDANTE
• ACOMPANHAR ESTUDANTE COMO CONDIÇÃO PARA... (ex:
prorrogação, licença, transferência de turma, matrícula, etc.)
• EMERGÊNCIAS MÉDICAS OU PSICOLÓGICAS

A educação especial no ensino superior
- responsabilidade das IES na formação de novos profissionais
e no atendimento dos próprios estudantes.
Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações
que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos com
deficiência e/ ou altas habilidades. Estas ações envolvem o
planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da
acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de
informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser
disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas
as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão.

PNEEPI, 2008

ADAPTAÇÕES CURRICULARES
(MEC, 2000) Projeto Escola Viva - Garantindo o Acesso e permanência de todos os alunos na escola.

- Adaptações de pequeno porte: são as ações que cabem ao
professor realizar para favorecer a aprendizagem dos alunos.
*provas em formato acessível; tempo estendido para avaliações,
correções diferenciada, aplicação individualizada de avaliações, monitores,
tecnologias assistivas, metodologias diversificadas, atenção diferenciada,
etc.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES
(MEC, 2000) Projeto Escola Viva - Garantindo o Acesso e permanência de todos os alunos na escola.

- Adaptações de grande porte: de maneira geral, são as adaptações que
serão uteis para atender a necessidade especial do aluno quando houver
discrepância entre suas necessidades e as exigências do currículo regular.
* Alterações de metodologias, calendário e/ ou de seriação.
As adaptações devem ser construídas pelo Colegiado de Curso em conjunto com o
estudante, discutindo as possibilidades de atendimento à demanda. No caso de haver
alteração nas datas do calendário original, cancelamento de matricula ou outra ação
administrativa, é necessário encaminhar à Prograd/Diretoria de Assuntos Acadêmicos
as informações devidamente documentadas para os trâmites institucionais.

Alguns pontos a serem considerados na elaboração de adaptações de grande
porte:

- Descrição detalhada, no parecer do Colegiado, das disciplinas a serem
adaptadas, cursadas, canceladas ou fracionadas em cada série e ano letivo de
que tratar o plano especial;
- Período previsto para a conclusão das disciplinas;
- Metodologia/ Didática de aulas e avaliações quando as mesmas forem
diferenciadas (ex: atividades físicas ou práticas, tempo adicional para avaliações,
provas diferenciadas etc.);

- Dependências: caso o estudante reprove em uma ou mais disciplinas,
como a(s) mesma(s) será(ão) cursada(s) no ano letivo seguinte?
- Reprovação: no caso do estudante reprovar a série, o plano especial
será efetivado de que maneira?
- Descumprimento do plano especial: até quando este plano será
válido? Em que situações será desconsiderado?
- Outras situações específicas.

SUGESTÃO DE LEITURA: Silva, M. C. e Cezar, A. P. F. Aprendizagem
e o currículo no ensino superior: algumas considerações sobre
adaptação curricular. XII Congresso Nacional de Educação EDUCERE. 26 a 29 de outubro de 2015. Disponível em:

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20566_11249.p
df Acesso em set/ 2019.

Exemplos Adaptações Curriculares
• Fracionamento (grande porte)
• Adaptações em aulas, avaliações e atividades
práticas (tutoria, monitoria, etc) (pequeno porte)
• Aceleração (grande porte)
• Grade diferenciada (pequeno e grande porte)
• Materiais adaptados (pequeno porte)

Atividade Prática
Situação 1:
O estudante Pedro, matriculado no 1º ano do curso de ..., turno matutino, necessita
de atendimento educacional especializado em razão de diagnóstico de Transtorno
do Espectro Autista (TEA). De acordo com o Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de
2014, a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos
legais. O estudante apresenta dificuldades significativas de relacionamento: não
mantém contato visual com as pessoas, permanece sozinho nos intervalos, não
participa de atividades em grupo, apresenta dificuldades em utilizar o tempo livre
entre as aulas, apresenta dificuldades na localização das salas de aula e laboratório,
sai constantemente da sala de aula e anda pelos corredores... Quais os
procedimentos que devem ser adotados pelos professores e professoras nas aulas
práticas e teóricas?

Atividade Prática
Situação 2
Valéria, estudante do curso de .... está no 2º ano no período... Apresenta surdez
bilateral profunda, não usa Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), é
usuária de Língua Brasileira de Sinais, não é oralizada. Desde o 1º ano foi é
acompanhada pelo tradutor interprete de Libras. Durante as aulas a estudante faz
anotações no caderno, mas não participa das aulas. Não interagem com professores
e professoras das disciplinas e colegas. Nos intervalos entre as aulas a estudante
permanece com o tradutor interprete de Libras, é ele também que tira suas
dúvidas, toma iniciativa de reividicar seus direitos. Os trabalhos em grupo são
realizados em dupla com o tradutor interprete. Seu desempenho acadêmico está
abaixo da média. Senta-se na primeira fila, por indicação do professor. A avaliação é
feita em sala reservada para a estudante e intérprete. O que dizer desta situação?
Quais os procedimentos que devem ser adotados pelos professores e professoras
nas aulas práticas e teóricas?

Atividade Prática
Situação 3
Amanda tem cegueira desde criança e foi alfabetizada em Braille, está matriculada
no 3º ano do curso de... no período ... Quais os procedimentos que devem ser
adotados pelos professores e professoras nas aulas práticas e teóricas?

Atividade Prática
Situação 4
Marcos apresenta baixa visão. A deficiência ocorreu aos 17 anos de idade. Não usa
bengala nem óculos. Há quem duvide de sua deficiência. Não raro os professores
esquecem de sua deficiência. Quais os procedimentos que devem ser adotados
pelos professores e professoras nas aulas práticas e teóricas?

nac@uel.br

www.uel.br/nac

