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UFRN

• Criada em 1958
- Princípios que 

norteiam a 
construção de 

um sistema 
educacional 

inclusivo. 



AÇÕES MAIS RECENTES
2006 - Participação e aprovação em dois projetos institucionais, 

junto ao Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de Educação 
Superior e da Secretaria de Educação Especial, através do Edital 
do Programa Incluir (2006/2008);

- Cursos,  jornadas, ciclo de estudos  em Educação Inclusiva

2008 - Aprovação de projeto institucional intitulado “criação do Núcleo 
de Apoio e Orientação ao Acesso e Permanência de Estudantes 
com Deficiência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte” 
junto ao Edital do Programa Incluir do MEC/SESu/SEESP.

- Cursos, palestras, oficinas, seminários na área da Educação 
Inclusiva



2009 - Aprovação de projeto institucional (2009 -2013) junto ao
MEC/PROESP intitulado “Investindo no aprimoramento do processo
educacional inclusivo de educandos com deficiência e transtornos globais
de desenvolvimento”.

• Cursos, oficinas e jornada em Educação Inclusiva.

2010 - A Reitoria institui a Portaria nº. 203/10-R, de 15 de março de 2010,
criando a Comissão Permanente Núcleo de Apoio ao Estudante com
Necessidades Educacionais Especiais - CAENE, vinculada ao Gabinete do
Reitor.

- Aprovada Resolução nº. 193/2010 – CONSEPE, de 21 de setembro de
2010, que dispõe sobre o atendimento educacional a estudantes com
necessidades educacionais especiais na UFRN.

- Realização de 10 Minicursos, no período de 22 à 26 de novembro, na
Escola de Enfermagem, em parceria com o Programa de Atualização
Pedagógica



EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Centra-se em como construir uma 
sociedade com consciência 
ressignificada em relação às 

barreiras físicas, atitudinais, de 
comunicação e  de acesso ao 
conhecimento, existentes no 

cotidiano das pessoas, 
particularmente daquelas que 

apresentam necessidades 
especiais decorrentes de uma 

deficiência, de transtornos ou de 
altas habilidades/superdotação, de 

forma a favorecer os meios de 
acesso e de participação em todos 
os contextos sociais, atendendo às 

suas necessidades específicas.



► Iniciativa dos candidatos em
participar do processo seletivo.

► Assegurado pelo Aviso Circular
nº. 277/MEC/GM, de 08 de maio
de 1996.

→ condições às pessoas com
deficiência, para que possam
enfrentar o vestibular com maior
segurança e igualdade de
oportunidade por meio dos
recursos que se fizerem
necessários.

INGRESSO NA UFRN



BANCAS ESPECIAIS
“As bancas especiais são 
oferecidas aos candidatos 

com necessidades 
especiais que vão desde 
as deficiências de ordem 
física, auditiva e visual, 
problemas de saúde em 

geral, licença 
maternidade até as 

emergências médicas” 

(Moreira, 2004, p.50). 



TOTAL DE 
MATRÍCULAS 79 Alunos com NEE

OBS

NEE CURSO TOTAL

BAIXA VISÃO Química, Artes visuais, Serviço Social,
Matemática,  Ciências e Tecnologia, 
Contábeis, Letras, Geografia e Comunicação 
Social.

14

CEGUEIRA Pedagogia, Música, Ciências Sociais e 
História.

05

DEFICIÊNCIA
FÍSICA

Medicina, Ciências Sociais, Ciências e 
Tecnologia, e Geografia

04 1 PC

MÚLTIPLA
DEFICIÊNCIA

Serviço Social 01 DF/BV

DISLEXIA Engenharia Mecânica e Turismo 02

TDAH Ciências e Tecnologia e Ciências Biológicas 02

TRANSTORNO
BIPOLAR

Ciências Econômicas e Engenharia Civil 03

NÃO
DECLARARAM

48

Fonte: CAENE/UFRN, 2011.
Esses dados são relativos aos alunos que se inscreveram junto a CAENE a fim de receberem
atendimento às suas necessidades específicas. Sabe-se que há um nº maior de estudantes com
deficiência, porém ainda não registrados junto ao referido núcleo.



Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva –

Portaria nº 948 de 09 de outubro de 2007.

Considera PESSOAS com:

DEFICIÊNCIA

“Àquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com
diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e
efetiva na escola e na sociedade”

(PNEE, 2007, p.14)
• Portanto, PESSOAS com:

- Deficiência: física/motora; Visual – cegueira ou baixa visão; Auditiva;
Intelectual; Múltipla; Surdocegueira.

LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA – UFRN /2011



TRANSTORNOS GLOBAIS DE 
DESENVOLVIMENTO

“aquelas pessoas que 
apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um 

repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado 

e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, 
síndromes do espectro do 
autismo e psicose infantil”  

(PNEE, 2007 p. 14) 

LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA – UFRN /2011



ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

“[...] demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, 

isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes. Também apresentam elevada 
criatividade, grande envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas 

em áreas de seu interesse”
(PNEE, 2007, p.14) 

LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA – UFRN /2011



TRANSTORNOS FUNCIONAIS 
ESPECÍFICOS 

Pessoas com “dislexia, 
disortografia, disgrafia, 

discalculia, transtorno de 
atenção e hiperatividade, 

entre outros” 
(PNEE, p.14). 



ATITUDES
COMUNS

• PERPLEXIDADE
• INCOMPREENSÃO
• INSEGURANÇA
• INDIFERENÇA
• RESISTÊNCIA



IDEIAS LIGADAS A...
PATOLOGIAS

• Doença contagiosa;
• Loucura;
• Ignorância ou falta 

de conhecimento;
• Incapacidade;
• Dificuldade;
• Problema;
• Fragilidade;
• Limitação 

intransponível



IDEIAS LIGADAS A

Superpoderes
Vidência

MÍTOS E MAGIAS

SENTIDOS À FLOR DA PELE - promo2.flv



CAMINHOS  TOMADOS

• AFASTAMENTO
• NEGAÇÃO
• NÃO CONSIDERAÇÃO

• APROXIMAÇÃO
• AFIRMAÇÃO
• CONSIDERAÇÃO



DEPOIMENTO
- Quando informaram [...] que o Curso X estava com uma 

pessoa deficiente... foi a história...a  informação que 
chegou... então, isso foi um problema. Porque não veio 

detalhes. Não existia a mínima condição de se atender a 
qualquer que fosse o aluno com deficiência. Não tínhamos 

a mínima orientação, a mínima noção. Todo mundo se 
sentia perdido. Então eu enfrentei o problema com [...]. 

Quando ela apareceu na coordenação com óculos escuros 
eu achava que ela não via nada. Quando eu soube assim, 
né, dito por ela mesma que tinha apenas baixa visão eu 

demonstrei assim...eu fiquei tão admirada de não ser um 
caso sério, tão feliz! Surpresa! Que isso causou um 

problema na nossa relação.

Pesquisa: “Estudo sobre a atuação docente frente ao estudante com 
necessidades educacionais especiais, na UFRN”/2011.



REVISÃO/REFORMULAÇÃO

• Reformulação de representações em torno
da deficiência e de práticas educacionais
excludentes;

• Predisposição para novas aprendizagens;
• Formação permanente;
• Exercício de pensar criticamente a própria

prática;
• Não conformidade com o discurso da

acomodação, da intolerância, do silêncio
imposto.



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

Entender que:
• a capacidade cognitiva de alunos com deficiência

não está atrelada à deficiência, mas sim, às
oportunidades de aprendizado que tiveram ao
longo da vida.

• Que estão sujeitos, também, a terem ideias,
dúvidas, dificuldades; a contribuírem com seus
pares nos processos de aprendizagem, de terem
sucesso e de fracassarem, de participarem de
todas as proposições didáticas, em sendo
consideradas as suas necessidades.



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

• Agir com naturalidade e evitar superproteção;
• Ajudar somente quando necessário;
• Estimulação para a aprendizagem  -

indispensável;
• Não tornar o ensino um ato mecânico;
• Dar apoio ao aluno, mas não fazer por ele;
• Oportunizar  a expressão de dúvidas, ideias, 

opiniões, necessidades;



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

• Formar grupos cooperativos com instruções e 
metas bem claras;

• Possibilitar a participar em atividades de pesquisa 
e extensão;

• Possibilitar diferentes instrumentos de avaliação;
• Permitir o uso de recursos didáticos, 

equipamentos, instrumentos que facilitem a 
aprendizagem do aluno;

• Designar responsabilidades;
• Estabelecer o diálogo;



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

• Ter um comportamento ético – não 
permitir que os alunos sejam expostos 
ao ridículo ou situações 
constrangedoras.

• Reconhecer que todos tem 
necessidades e características 
diferentes que merecem ser 
respeitadas e consideradas.



NECESSIDADE

• Apoio em bases teóricas que valorizem o saber
enquanto construção e reconstrução e que
defendam a diversidade humana como princípio
norteador das relações interativas entre os
sujeitos.

• Compreender que a condição de deficiência não
deve ser percebida em si mesma, como um
fenômeno biológico, mas na articulação entre tal
determinação biológica e as características
próprias do sujeito e seu modo de ser, estar e
perceber o mundo.



ALGUMAS ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

• Saber do aluno como ele aprende e os meios pelos
quais costuma ter acesso ao conhecimento;

• Tratá-lo pelo nome e não pela designação da
deficiência;

• Desfazer barreiras e construir possibilidades para a
participação em todas as proposições didática através
de atividades colaborativas;

• Estabelecer níveis realísticos de expectativas para o
aluno no que se refere às aquisições de conhecimentos
e habilidades e quanto à disciplina e conduta.



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

• Primar por estratégias pedagógicas que 
provoque o aluno com necessidades 
educacionais especiais a querer aprender 
sentindo o mesmo nível de possibilidades de 
participação que os seus colegas e que 
possibilitem ações compartilhadas que visem 
a apreensão e compreensão dos 
conhecimentos sistematizados, de forma que 
o aluno possa aplicá-los com consciência e 
autonomia em seu cotidiano



AÇÕES/ATITUDES PROPOSITIVAS

• Buscar estratégias diferenciadas para o
trabalho com seus alunos, viabilizando a
imaginação, a criatividade e outros canais de
percepção e expressão;

• Exigir dos alunos com deficiência, tanto 
quanto dos outros alunos, trabalhando suas 
dificuldades e potencialidades.





USO DO QUADRO/LOUSA



USO DE ESPAÇOS



USO ADEQUADO DOS ESTACIONAMENTOS





• Mantenha contato visual;
• Não fale gritando;
• Articule corretamente as palavras;
• Use vocabulário compreensível
• Valorize a expressão facial e corporal ;
• Aplique linguagem gestual, escrita, desenho 

quando necessário;
• Chame a atenção da pessoa surda tocando-

lhe o braço;
• Mantenha contato com o alfabeto manual -



ALFABETO MANUAL - LIBRAS



• Chame o intérprete de LIBRAS, caso exista na 
instituição. Ele assumirá o papel de mediador 
entre você e a pessoa que estará sendo 
atendida.

• Mesmo na presença de um intérprete fale 
diretamente para a pessoa surda;

• Aprenda a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

Fonte: 



ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL  A 

ALUNOS COM BAIXA VISÃO



VISÃO COM CATARATA



- Os contrastes são pouco 
perceptíveis;

- As distâncias são mal 
apreciadas;

- Existe uma má 
percepção do relevo;

- As cores são atenuadas.



VISÃO COM GLAUCOMA



RECOMENDAÇÕES

• Boa iluminação e 
prancha de plano 
inclinado, texto 

ampliado.
• Desenhos de cores 

fortes e contornos 
definidos reforçados 

com canetas de ponta 
grossa.



VISÃO COM CORIORETINITE  MACULAR



VISÃO COM 
RETINOSE 
PIGMENTAR



A PESSOA COM BAIXA VISÃO 
PODE:

☻captar a presença do objeto,
mas não ser capaz de
identificar os seus
pormenores;

☻conseguir ler pequenas
indicações e palavras e no
entanto ter dificuldade em ler
um livro, um texto ou ver
televisão;

☻conseguir ver o ônibus, mas
não identificar o número ou ler
o destino do mesmo.



ATITUDES COMUNS EM PESSOAS COM 
BAIXA VISÃO



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL A ALUNOS CEGOS



USO DO QUADRO/LOUSA



AULA COM PROJEÇÃO DE SLIDES, 
FILMES

• Ler o que está nos 
slides

• Descrever imagens
• Não usar legendas
• Descrever as cenas 

ou utilizar filmes com 
áudio descrição



AVALIAÇÕES
• BRAILLE
• ORAL
• COM USO DE 

COMPUTADOR (com 
programa sintetizador 
de voz)



SE O ALUNO TEM CÃO GUIA

Decreto lei 118/99
Lei Federal 11.126/2005
Decreto 5.904/2006 

• Define o "direito de 
acessibilidade das 

pessoas com deficiência 
visual acompanhados 
de cães-guias a locais, 

transportes e 
estabelecimentos de 

acesso público".



COMO ME PORTAR DIANTE DE UM CÃO 
GUIA?

NÃO BRINQUE! 

• Nunca distraia o cão, pois ele não pode ser 
desviado de seu dever: guiar seu dono.

• É importante ressaltar que é obrigatório, por 
lei federal, o livre trânsito de cães guias em 
estabelecimentos diversos. 



Evite falar alto com 
pessoas com 

deficiência visual; na 
maioria das vezes elas 
possuem audição bem 

desenvolvida.

COMO FALAR COM O 

ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL?



Quando  o (a) aluno (a) com 

deficiência visual estiver sozinho (a), 

IDENTIFIQUE-SE SEMPRE  ao 

aproximar-se dele. Nunca empregue 

brincadeiras como “adivinhe quem 

é?”



AO  ORIENTAR O ALUNO (A)  CEGO (A) 
A SENTAR-SE...

• Ao guiar uma pessoa cega para uma cadeira,
direcione suas mãos por trás do encosto,
informe ainda se a cadeira tem braços ou não.



AO  GUIAR UM ALUNO  

COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL  PELAS ESPAÇOS 

DA UFRN OU EM AULAS 

DE CAMPO ?

SIMULAÇÃO



COMO  FAZER AO  
ENCONTRAR 

DEGRAUS, MEIOS 
FIOS, PORTAS, 

CAMINHOS 
ESTREITOS?



COMO INDICAR 
DIREÇÕES PARA UMA 

PESSOA CEGA OU COM 
BAIXA VISÃO?



Ao orientar uma pessoa com 

deficiência visual a fazer uso do 

banheiro, informe a localização dos 

sanitários, a disposição do papel 

higiênico, do cesto, do lavatório e 

do papel/toalha.

EM UMA AULA DE CAMPO  O ALUNO PRECISAR IR AO BANHEIRO.  

COMO PROCEDER?



COMO PROCEDER AO 

PRECISAR SAIR DE SUA 

PRESENÇA?



ATENÇÃO!

• Todas as pessoas têm características singulares 
que as tornam diferentes umas das outras. As 

pessoas com deficiência também são diferentes, 
mas não mais do que qualquer cidadão.

• A única diferença é a de ser mais aparente. 

• Todos os indivíduos têm direitos e deveres perante 
a sociedade, independentemente de sua origem, 
cor, crença, religião, idioma, sexo, deficiência e 

condição social.



“[...]Por isso é que o senhor 
[professor] que tem que 

passar a seus alunos a paixão 
pelo que vão fazer pelo resto 
da vida. Quando falar, fazer 

com que sintam sua 
fascinação pelo tema: faça 

com quem amem como 
amam a vida, que aquilo 

pulse em suas veias, que faça 
isso virar parte deles [dos 

alunos].”

Aluna com altas 
habilidades/superdotação F., 

Curitiba, 2007
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