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O que é Educação EspecialO que é Educação Especial

A Educação Especial denomina tanto uma área 

de conhecimento quanto um campo de 

atuação profissional voltado para o processo 

de ensino e aprendizagem de pessoas com:

- Deficiências (física, intelectual e sensorial);

- TGD;

- Altas Habilidades/ superdotação

Educação 
Infantil

Fundamental I

Fundamental II - Altas Habilidades/ superdotação

“A educação especial é uma modalidade de ensino que

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o

atendimento educacional especializado, disponibiliza os

serviços e recursos próprios desse atendimento

(procedimentos educacionais especiais) e orienta os alunos

e seus professores quanto a sua utilização nas turmas

comuns do ensino regular.”

PNEEPI, 2008

Fundamental II

Ensino Médio

Ensino Superior



Educação Especial no Ensino SuperiorEducação Especial no Ensino Superior

“Na educação superior, a transversalidade da

educação especial se efetiva por meio de ações

que promovam o acesso, a permanência e a

participação dos alunos.

Estas ações envolvem o planejamento e aEstas 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, de

todas as atividades que envolvem o ensino, a

pesquisa e a extensão.”

Decreto 65712008 – apoio da União aos sistemas públicos de ensino com a 

finalidade de ampliar a oferta de AEE/ NA



Legislação UELLegislação UEL
- Regimento Interno do Pessoal da Universidade

Art. 41. Reopção de curso, mediante solicitação do estudante, quando o mesmo adquirir deficiência

física ou sensorial ou desenvolver doença crônica incompatível com a natureza do curso de

matrícula inicial.

– Estatuto Geral da UEL

Art. 22

§ 6º Reopção de curso

e § 7º Seqüência curricular diferenciada elaborada pelo Colegiado de Curso e aprovada pelo

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Resolução CEPE nº 146/ 2007

Capítulo V tratamento excepcional ao aluno que, mediante laudo médico, enquadrar-se em qualquer

das categorias previstas no Decreto-Lei nº 1.044/69 e na Lei 6.202/75.

- Resolução CEPE nº 172/2007 Regulamenta a concessão de dilatação de prazo para

conclusão de Cursos de Graduação na Universidade Estadual de Londrina.

– Resolução CA/ CU nº 138/2009 Cria o Núcleo de acessibilidade da UEL e dispõe sobre o

acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais especiais.



Estudantes de graduação e pós-graduação com limitações no âmbito do 

ensino e aprendizagem (NEE) decorrentes de: 

� Deficiência física e sensorial 

� Síndrome de Asperger e Esquizofrenia

Público AlvoPúblico Alvo

� Síndrome de Asperger e Esquizofrenia

� Altas Habilidades

UEL:

� Todas as condições de saúde (CID 10 e DSM IV) que acarretem prejuízo 

significativo para o desempenho acadêmico e que requeiram recursos de 

acessibilidade (apoios institucionais e procedimentos educacionais 

especiais). 



Avaliação para Atendimento Educacional Especial
Entrevistas para identificação de NEE e encaminhamentos.

Atendimento Educacional Especializado
Entrevistas de orientação com enfoque psicopedagógico aos estudantes acompanhados 
para a avaliação e acompanhamento dos procedimentos educacionais especiais sugeridos.para a avaliação e acompanhamento dos procedimentos educacionais especiais sugeridos.

Uel Acessível 
Contatos com os diferentes organismos da Instituição para a promoção de acessibilidade 
nos eventos e serviços prestados.

Praticando Inclusão
Promoção de cursos, eventos e atividades culturais ou informativas que visam mobilizar a 
comunidade universitária para a inclusão das pessoas com deficiência.

Libras
Capacitação da equipe e demais servidores da instituição para a conversação em Língua 
de Sinais Brasileira e estudos sobre o acesso e permanência do estudante surdo no ensino 
superior,via PRORH



Voluntariado

Atividades exercidas no Proene por estudantes da UEL ou profissionais da 

comunidade universitária, via PROEX.

Seminário Sobre Inclusão no Ensino Superior
Evento bi-anual para discussão de um tema específico. 
2008: Trajetória do estudante surdo
2010: Altas Habilidades 

Informativo ProeneInformativo Proene

Boletim impresso e eletrônico com informações úteis à comunidade universitária em 
relação ao atendimento educacional de estudantes com deficiência.

Vaga Especial

Disponibilização de adesivo para uso da vaga reservada no estacionamento, via PROPLAN, 
para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida em razão de tratamento de saúde.

Espaço Docente

Reuniões para discussão e orientação voltadas aos docentes da Instituição quanto ao 
processo de ensino-aprendizagem-avaliação dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais. As reuniões podem ser solicitadas diretamente no Proene.



Projeto “Oficinas de discussão: dificuldades psicológicas e desempenho 
acadêmico” 
Encontros bimestrais para discussão, com os alunos da UEL, sobre questões que 
envolvem dificuldades acadêmicas relacionadas a questões psicológicas. Oficina Junho: 
“Deu branco! Entendendo a ansiedade em situações de avaliação”“Deu branco! Entendendo a ansiedade em situações de avaliação”

Proesp
Projeto de pesquisa vinculado ao curso de Mestrado em Educação que levantará questões 
e proporá intervenções relacionadas à Educação especial no Ensino Superior da UEL.

Cargo Intérprete de Libras



Pró-Reitoria de Graduação

Organograma em estudoOrganograma em estudo

Proene-Núcleo de Acessibilidade da UEL

Coordenação

Secretaria

Atendimento Educacional 
Especializado

Formação Educacional 
Especializada



Procedimentos Educacionais EspeciaisProcedimentos Educacionais Especiais
Condição Especial* Adaptações Necessárias

Surdez

- surdocegueira 

- surdez 

- deficiência auditiva 

□ Tradutor/Intérprete de Libras/Língua Portuguesa

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Correção diferenciada das produções escritas

Deficiência Visual

□ Materiais Ampliados 

□ Auxílios ópticos 

□ LedorDeficiência Visual

- cegueira

- baixa visão 

□ Ledor

□ Materiais em Braile

□ Softwares específicos 

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

Deficiência 

Física/Motora

- def. física 

- def. múltipla 

□ salas em andar térreo 

□ Vaga especial em estacionamento

□ Aplicador Ledor / Redator  para situações de 

avaliação

□ Realização da provas no formato digital

□ Utilização de materiais/ mobiliário adaptado

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações



Condição Especial* Adaptações Necessárias

Altas Habilidades
□ progressão de série

□ complementação curricular

Transtornos Globais do 

Desenvolvimento

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

Transtornos de 

Aprendizagem (dislexia, 

Défcit de atenção e 

Hiperatividade, etc)

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

Tratamentos de saúde 

□ Tempo ampliado para a realização de avaliações

□ Flexibilização do currículo e/ ou metodologia

□ Utilização de materiais/ mobiliário adaptado

□ Plano Especial de matriz curricular

□ Licença Intermitente (não é necessário passar pelo 

Proene)



Considerações importantesConsiderações importantes

� A Licença intermitente e o Plano Especial são 
procedimentos educacionais especiais, porém 
foram estendidos a todos os estudantes, desta 
forma, estudantes que solicitam ou necessitam forma, estudantes que solicitam ou necessitam 
este recurso não precisam necessariamente ser 
acompanhados pelo Proene.

� O Plano Especial deve preferencialmente ser 
indicado para aqueles estudantes que em razão de 
uma NEE estão com dificuldades significativas 
para frequência e aprendizagem.



Equipe 2010Equipe 2010

Equipe – 2010

Berenice de Souza Ferreira Barbosa

(Tec Ass. Educacionais – Prograd/ 40h)

Ingrid Caroline de Oliveira Ausec

Colaboradora

Profa. Silvana Araújo 

(Departamento de Línguas Estrangeiras – Libras/ 

8h)

Ingrid Caroline de Oliveira Ausec

(Psicóloga – Prograd/ 34h)

Profa. Dra. Maria Cristina Marquezine

(Departamento de Educação/ 8h)

Profa. Dra. Silvia Aparecida Fornazari

(Departamento de Psicologia Geral e Análise do 

Comportamento/ 8h)

Pedagogo – 20h

Estagiário

Victor Hugo Bassetto

(Psicologia 15h)

Voluntaria

Sabrina Afonso

(Mestranda de Química/ 12h)


