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I. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome da Instituição Pública de Ensino Superior integrante da Rede
II. DENOMINAÇÃO DO CURSO
Curso de Especialização (lato sensu) em Atendimento Educacional Especializado
– AEE
III. APRESENTAÇÃO
O Ministério da Educação – MEC, por meio da Secretaria de Educação
Especial – SEESP, institui o Programa de Formação Continuada de
Professores na Educação Especial, que realiza em parceria com as instituições
de educação superior públicas, federais ou estaduais, os cursos de extensão ou
aperfeiçoamento e especialização (lato sensu) para professores da educação
básica, em efetivo exercício nas redes públicas de ensino, que atuam no
atendimento educacional especializado – AEE e para professores da sala de aula
comum, ofertados na modalidade a distância, no âmbito da Universidade Aberta
do Brasil.
O presente Projeto Político Pedagógico – PPP refere-se ao Curso de
Especialização (lato sensu) em Atendimento Educacional Especializado –
AEE, que deverá ser estruturado com base nas seguintes propostas:
1ª Curso: Atendimento Educacional Especializado – AEE, com carga
horária mínima de 360 horas;
2ª Curso Básico: Atendimento Educacional Especializado – AEE, com
carga horária mínima de 180 horas e Curso Específico, com carga horária
mínima de 180 horas, em uma das seguintes áreas: Comunicação
Aumentativa e Alternativa; Tecnologia de Informação e Comunicação
Acessível; Recursos e Códigos de Comunicação na Área da Deficiência
Sensorial.
O PPP fundamenta-se na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, que estabelece uma nova concepção de
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educação especial que passa a ser complementar ou suplementar ao ensino
ministrado nas salas de aula comum. As propostas apresentadas para a oferta de
curso têm como eixo orientador o AEE, que se caracteriza como uma ação da
educação especial voltada para promoção da acessibilidade.
Segundo a Política:
O atendimento educacional especializado identifica, elabora e
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos,
considerando as suas necessidades específicas. As atividades
desenvolvidas

no

atendimento

educacional

especializado

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não
sendo

substitutivas

à

escolarização.

Esse

atendimento

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas
à autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL,
2008, p.15)

Neste sentido, as propostas de curso de formação visam atender as
demandas do processo de implementação da Política, que exige a reestruturação
das práticas pedagógicas da educação especial e comum.
Esta reestruturação rompe com a abordagem clínica e assistencialista e
institucionaliza as de salas de recursos multifuncionais, organizadas como
espaços para a oferta do AEE e previstas no projeto político pedagógico da
escola.
Para apoiar os sistemas de ensino na organização do AEE, o MEC/SEESP
desenvolve o Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais,
que no período de 2005 a 2008, destinou 5.551 salas às escolas públicas da rede
regular de ensino.
Este Programa de implantação das salas é articulado com o Programa de
Formação Continuada de Professores na Educação Especial, em razão da
necessidade de promover a construção de conhecimentos para a prática do AEE.
Faz-se necessário também, a oferta desse Curso na modalidade a distância,
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considerando o uso das tecnologias que permitem a expansão desta formação
para redes de ensino que requerem professores habilitados para o exercício da
docência no AEE.
Vale destacar que o Curso de Especialização proporcionará aos
professores que atuam no AEE, conhecer os recursos, os serviços e as
estratégias de acessibilidade, bem como elaborar e desenvolver planos de AEE
que visam eliminar as barreiras no processo de escolarização.
Desta forma, o curso tem como objetivo promover um aprendizado que
envolve a busca e a construção do conhecimento, a autonomia, a iniciativa, a
criatividade, a cooperação, para que os professores atuem como agentes de
transformação do cotidiano escolar.
IV. JUSTIFICATIVA
O Curso de Especialização para o Atendimento Educacional Especializado
está em consonância com as diretrizes de formação continuada de professores e
de fortalecimento da inclusão educacional nas escolas públicas, estabelecidas no
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto N. 6571/2008 que
dispõe sobre o atendimento educacional especializado.
As propostas para o desenvolvimento do Curso refletem o conjunto de
reformulações conceituais e estruturais para efetivar o direito de todos a
educação. Também, atendem a necessidade de uma orientação consistente para
a organização e oferta do AEE nas escolas públicas, no momento em que se
institui o financiamento especifico, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica – FUNDEB, para atender às necessidades específicas de alunos
com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidade/superdotação.
A matrícula destes alunos nas classes comuns do ensino regular tem
aumentado a cada ano. Conforme indicadores do Censo Escolar/2008, a inclusão
escolar passou de 34,4% do total de matrículas, em 2007, para 54% em 2008.
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Estes dados impulsionam a expansão de salas de recursos multifuncionais e a
contratação de professores com formação adequada para atuação no AEE.
V. OBJETIVOS
5.1 Geral
•

Formar professores para realizar o AEE nas salas de recursos
multifuncionais das escolas comuns das redes públicas de ensino.

5.2 Específicos
•

Elaborar materiais didáticos de acordo com a abordagem transversal do
AEE na eliminação de barreiras;

•

Desenvolver projetos de pesquisa sobre o tema afim;

•

Elaborar metodologias que possibilitem a participação do professor como
sujeito do conhecimento, emancipado e autônomo;

•

Realizar atividades de cooperação entre os professores, enquanto prática
fundamental na atuação docente;

•

Possibilitar a interlocução entre as situações vivenciadas no cotidiano
escolar do professor e os saberes do AEE;

VI. PERFIL DO EGRESSO
O professor formado no Curso de Especialização (lato sensu) em
Atendimento Educacional Especializado – AEE deverá:
•

Identificar as necessidades e as habilidades dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

•

Elaborar e executar plano de atendimento que elimine as barreiras para a
plena participação no ambiente escolar;

•

Produzir e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade;

•

Ensinar o uso dos recursos de tecnologia assistiva;
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•

Estabelecer articulação com o professor da sala comum para a
implementação e avaliação dos serviços e recursos de acessibilidade.

VII. ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação Especial
VIII. RECURSOS HUMANOS E DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES

8.1 Professor pesquisador
Professor pesquisador que atuará nas atividades de: elaboração do material
didático; desenvolvimento de pesquisas que envolvam a temática do curso;
avaliação e produção do relatório final; acompanhamento, orientação e avaliação
da formação, ministrando as disciplinas ou módulos.

8.2 Tutor
Professor que atuará como tutor acadêmico, mediando o processo
pedagógico junto aos professores, via meios tecnológicos de comunicação e nos
momentos presenciais.

8.3Coordenador de curso
Professor pertencente à instituição de educação superior proponente que
atuará na coordenação acadêmica do Curso.
IX. METODOLOGIA
O Curso será desenvolvido na modalidade a distância, a partir da
interatividade do tutor com os professores, via internet, por meio de ambiente
colaborativo e da realização de encontros presenciais, acompanhados pelos
tutores. O ambiente virtual será selecionado e disponibilizado pela Instituição de
Educação Superior e deverá contemplar uma série de ferramentas necessárias a
execução do Curso, tais como: fóruns, correio eletrônico, chats, entre outros.
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A

metodologia

do

curso

oportunizará

ao

professor

situações

problematizadoras do cotidiano escolar, de forma que ele possa desenvolver a
autonomia, a criatividade e a iniciativa.
O material didático do curso se constituirá como um dos dinamizadores da
construção currricular e também como um balizador metodológico, que contempla
os conceitos de acessibilidade, diferenças e educação inclusiva.
A avaliação terá por base a realização de tarefas, a freqüência nos
encontros presenciais, a participação na plataforma, as atividades em grupo, a
elaboração do Plano de AEE e o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme as
regras de cada IES e legislação pertinente.
X. CERTIFICAÇÃO
O certificado de Curso de Especialização (lato sensu) em Atendimento
Educacional Especializado – AEE será expedido pelas instituições de educação
superior, especificando o apoio do Ministério da Educação/ Secretaria de
Educação Especial /Universidade Aberta do Brasil; mediante a aprovação em
todos os módulos curriculares e no Trabalho de Conclusão de Curso.
XI. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Curso de Especialização (lato sensu) em Atendimento Educacional
Especializado – AEE apresenta duas propostas de organização curricular:
Proposta 01
CURSO: Atendimento Educacional Especializdo – Mínimo 360h
Módulo I – Educação a Distância
Módulo II – Metodologia da Pesquisa
Módulo III – Atendimento Educacional Especializado
Módulo IV – Deficiência Física
Módulo V – Deficiência Mental
Módulo VI – Deficiência Sensorial: visual, surdez, surdocegueira
Módulo VII – Transtornos Globais do Desenvolvimento
Módulo VIII– Altas habilidades/superdotação
Proposta 02
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CURSO BÁSICO: Atendimento Educacional Especializdo – Mínimo 180h
Módulo I – Educação a Distância
Módulo II – Metodologia da Pesquisa
Módulo III – Atendimento Educacional Especializado
Módulo IV – Deficiência Física
Módulo V – Deficiência Mental
Módulo VI – Deficiência Sensorial: visual, surdez, surdocegueira
Módulo VII – Transtornos Globais do Desenvolvimento
Módulo VIII– Altas habilidades/superdotação
CURSO ESPECÍFICO: Mínimo 180h (escolher uma opção)

1ª opção: Curso de Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA - Mínimo 180 h
Módulo I - Introdução a CAA
Módulo II - Sistemas de CAA: recursos de alta e baixa tecnologia
Módulo III - Plano de AEE a partir de Estudos de Caso
Módulo IV - Seminário Presencial
2ª opção: Curso de Tecnologia de Informação e Comunicação Acessível – Mínimo 180h
Módulo I - Informática acessível
Módulo II - Aplicativos de Acessibilidade de Informação e Comunicação
Módulo III - Recursos didático-pedagógicos acessíveis
Módulo IV - Plano de AEE a partir de Estudos de Caso
Módulo V - Seminário Presencial
3ª opção: Recursos e Sistemas de Comunicação para Deficiência Sensorial - Mínimo180h
Módulo I – Sistemas e Códigos de Comunicação I: Braille
Módulo II – Sistemas e Códigos de Comunicação II: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

Módulo III – Sistemas e Códigos de Comunicação III: Tadoma e LIBRAS Tátil
Módulo IV– Materiais Didáticos Pedagógicos Acessíveis: Livros e Jogos
Módulo V – Plano de AEE a partir de Estudos de Caso
Módulo VI - Seminário Presencial
XII. CRONOGRAMA DA OFERTA DO CURSO
Julho de 2009 a novembro de 2010.
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