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A trajetória pela inclusão educacional:
revisitando a história da Educação Especial
• Final do século XVIII, primeiras iniciativas no contexto
mundial. França - surdos (1770) e cegos (1784) –
Educação confinada em instituições especializadas
• Décadas de 60/70 e 80 – avanço cientifico e tecnológico,
desmistificação de crenças e preconceitos em relação a
deficiência, movimentos sociais favorece a construção do
princípio da Normalização e do paradigma da Integração
social;
• Anos 90 – a sociedade precisa transforma-se: surge o
paradigma da inclusão social. Tratamento igualitário,
humano e de acordo com suas necessidades e
especificidades. Acesso de todos a educação.

O direito de todos à educação

- Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 (BRASIL, 1995);
- Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988);
- Lei 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação
(BRASIL, 1996).

Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais: de quem estamos falando?
• O conceito de necessidades educacionais especiais está ligado aos de
dificuldades de aprendizagem ou de elevada capacidade manifestados
durante o processo educacional. Nessa perspectiva, temos os:
a) Educandos com deficiência - aqueles que tem impedimentos de
longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial que, em interação
com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e
efetiva na escola e na sociedade.
b) Educandos com transtornos globais do desenvolvimento aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo.

Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais: de quem estamos falando?
c) Educandos com altas habilidades/superdotação
– aqueles que demonstram potencial elevado em
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização
de tarefas em áreas de seu interesse.
d) Educandos com transtornos funcionais
específicos

A inclusão de pessoas com deficiência na
Educação Superior no Brasil
Início da Década de 80
• Exclusão dos direitos sociais básicos;
• Número de pessoas com deficiência na Educação Superior era rara
(formas de acesso não eram adaptadas);
• Legislação específica relativa a esta questão era inexistente;
• Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (1981) e da instituição da
Década das Nações Unidas para a Pessoa com Deficiência (1983-1992) –
Movimentos impulsionam a luta pelos direitos no contexto mundial,
inclusive no Brasil.

Final da década de 90 e início do século XXI
• Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jontien,
na Tailândia (1990), enfatiza a universalização, tanto do acesso à
escola de qualidade quanto da promoção da equidade;
• Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais:
Acesso e Qualidade, realizada em Salamanca, na Espanha, no período
de 7 e 10 de junho de 1994, ratifica a democratização do ensino
focando o atendimento aos alunos necessidades educacionais
especiais;
• Preocupação mais consistente, evidenciada em documentos legais no
Brasil, voltadas para garantia dos direitos à educação dos estudantes
com deficiência no Ensino Superior.

Marcos Legais da Inclusão na Educação
Superior no contexto brasileiro

Portaria Nº. 1.793/94
• Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “Aspectos
ético-politico-educacionais da normalização e integração da
pessoa com necessidades especiais”, prioritariamente, nos
cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas.
• Art. 2º. Recomendar a inclusão de conteúdos relativos aos
aspectos–ético–político–educacionais da normalização e
integração da pessoa com necessidades especiais nos cursos
do grupo de Ciência da Saúde e nos demais cursos
superiores, de acordo com as suas especificidades.

• Aviso Circular N.º 277/96 -Recomendação
aos reitores das IES de sugestões a serem realizadas
visando atender as necessidades educacionais
apresentadas por alunos com deficiência no processo
seletivo vestibular

• Decreto 3.298/1999 - Regulamenta a Lei no
7.853/89, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração
da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção,
e dá outras providências.
• Art. 27 - As instituições de ensino superior deverão oferecer
adaptações de provas e os apoios necessários, previamente
solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive
tempo adicional para realização das provas, conforme as
características da deficiência.
§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao
sistema geral do processo seletivo para ingresso em cursos
universitários de instituições de ensino superior.

• Portaria nº. 1.679/99 e 3.284/2003 Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de
pessoas com deficiências, para instruir processos
de autorização e de reconhecimento de cursos, e
de credenciamento de instituições.

• Decreto 5296/2004 - Regulamenta as Leis
n°. 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que
especiﬁca, e n°. 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade

• Decreto nº. 6.571/2008 - Dispõe sobre o
atendimento educacional especializado
• Art. 3o O Ministério da Educação prestará apoio técnico
e financeiro às seguintes ações voltadas à oferta do
atendimento educacional especializado, entre outras que
atendam aos objetivos previstos neste Decreto:
• VI - estruturação de núcleos de acessibilidade nas
instituições federais de educação superior.
• § 3o Os núcleos de acessibilidade nas instituições
federais de educação superior visam eliminar barreiras
físicas, de comunicação e de informação que restringem
a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de
alunos com deficiência.

Inclusão de estudantes com deficiência na UFRN?
um processo em construção
1998 – 2010...
• Criação da Base de pesquisa sobre Educação de Pessoas com
Necessidades Especiais;
• PROGRAD articula-se a COMPERVE para atender as prerrogativas
do Decreto nº. 3.298/99;
• Criação de Comissões para elaborar política de inclusão;
• Criação do “Espaço Inclusivo” na BCZM;
• Realização de eventos nacionais e locais;
• Publicações (Livros, capitulos de livros, artigos, dissertações e
teses);
• Aprovação de 3 projetos institucionais junto ao MEC – Programa
Incluir;
• Criação da Comissão Permanente de Apoio ao Estudante
com Necessidade Educacional Especial – CAENE.

O que é a CAENE?
• É uma Comissão Permanente da UFRN criada pela
Portaria N. 203 de 15 de março de 2010 – R, vinculada a
Reitoria que tem por finalidade apoiar, orientar e
acompanhar a política de inclusão de estudantes com
necessidades educacionais especiais no âmbito da
universidade.

• Quem são os membros da CAENE?
• A equipe da CAENE é formada por professores, técnicos
e alunos (bolsistas) dos vários cursos e setores da UFRN.

Quais os objetivos da CAENE?
• Objetivo geral
Fortalecer a política de inclusão voltada para o
acesso e permanência de estudantes com
necessidades educacionais especiais – NEE, no
âmbito da UFRN.

Objetivos específicos:
Orientar e encaminhar os estudantes com NEE, que necessitem
de apoio, aos diversos setores e serviços da instituição;
Apoiar e orientar gestores, professores, servidores e discentes
da UFRN sobre o processo de inclusão de estudantes com NEE;
Desenvolver ações com base nos Programas Estruturantes do
Plano de Gestão da UFRN (2007-2011) visando contribuir para
o ingresso, acesso e permanência, com sucesso, de
estudantes com NEE;
Articular com serviços e setores de diferentes áreas de formação
e atuação da instituição em prol do desenvolvimento
e consolidação das ações a serem desenvolvidas pela CAENE.

Ações
• Estruturação de espaço físico – PROGRAD;
• Criação da Resolução 193/10- CONSEPE, de 21 de
Setembro de 2010, disponível no endereço:
• http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/resol
ucoes.isf
• Contratação de serviço terceirizado para tornar o sistema
de informação da UFRN acessível as pessoas com
deficiência visual;
• Visita aos Campus da UFRN (Caicó, Currais Novos e
Santa Cruz);
• Licitação de equipamentos/ Laboratório de
Acessibilidade na BCZM;

Ações
•
•
•
•

Diagnóstico de acessibilidade da UFRN;
Parcerias com serviços e setores da UFRN;
Página da CAENE;
Criação de um módulo no SIGAA para registro e
solicitação de apoio pelos coordenadores de cursos e
alunos com NEE;
• Curso de capacitação junto aos servidores (LIBRAS);
• Formação continuada de docentes em parceria com o
PAP/PROGRAD (22 a 26 de nov. 2010);

O que fazer para solicitar o apoio da
CAENE?

Diante do aluno com NEE: algumas orientações

Chegando em seu Departamento
• Procure saber do coordenador se existe algum
aluno com NEE matriculado no curso, caso
afirmativo, procure saber quem é o aluno? Qual
sua NEE? Em que período se encontra? Se esta
matriculado em sua disciplina? Se é um aluno
que já passou do primeiro período, procure
conversar com os professores que ministraram
disciplinas para ele, entre outras informações
que julgue necessário.

Se o aluno com NEE está matriculado em sua
disciplina:
Agir com naturalidade, sem exceder na proteção dada ao aluno ou, no
extremo oposto, ignorá-lo;
Caso não tenha experiência pedagógica com este tipo de aluno, não
tenha medo, converse com ele e solicite dele orientações para que
possa ajudar no seu relacionamento com ele e na sua aprendizagem;
Antes de qualquer providência ou recurso, é importante você como
professor perguntar ao seu aluno se ele necessita de algum apoio. É
fundamental que se estabeleça o melhor modo de trabalho,
colaborando para a plena participação e independência na vida
universitária;
Para obtenção de maiores informações e orientações solicite o apoio
da CAENE.

Contatos
• Telefones: Fixo: 3342-250
• E-mail: inclusão@reitoria.ufrn.br
• Site: www. caene.ufrn.br
• Localização: Reitoria/PROGRAD – Sala da
Comissão Permanente de Apoio ao Estudante
com Necessidade Educacional Especial

Atividades acadêmicas: algumas orientações

Os professores devem estar atentos para:
• falar diretamente ao aluno e não por intermédio de outra
pessoa;
• encaminhar com antecedência a bibliografia que será
utilizada no curso à biblioteca de sua unidade, para que
esta providencie a aquisição dos livros e adaptação, caso
seja necessária;
• oferecer cópia do material de projeções visuais usado em
sala;
• produzir e disponibilizar material em base virtual;

• permitir que suas aulas sejam gravadas;
• fornecer ao aluno, com antecedência, textos e livros da
bibliografia do curso, para que sejam adequados
conforme suas necessidades;
• durante longas exposições, permanecer sentado ou na
mesma altura que a de um estudante em cadeira de
rodas que esteja muito próximo, evitando assim que ele
fique com a cabeça erguida;
• disponibilizar um horário de atendimento individual;

• Oferecer avaliações adequadas de acordo com às
diferentes necessidades educacionais decorrentes da
deficiência física, como por exemplo, provas orais;
• Permitir a utilização de microcomputador, em sala
de aula, para um melhor desempenho acadêmico do
aluno;
• Permitir um tempo extra para entrega de trabalhos e na
realização de provas, caso haja necessidade;
• Comunicar as instruções gerais oralmente e por escrito;

• Se a pessoa tiver dificuldade na fala e não se
compreender imediatamente o que ela está
dizendo, deve-se pedir para que repita. Pessoas
com dificuldades desse tipo não se incomodam
de repetir quantas vezes seja necessário para
que se façam entender;
• Quando achar que a pessoa está em dificuldades
deve-se oferecer ajuda. Caso seja aceita, o
melhor é perguntar como deve fazê-lo;
• Quando quiser falar com uma pessoa surda e ela
não estiver prestando atenção, deve-se acenar
para ela ou tocar em seu braço levemente;
•

• A fala deve ser de maneira clara, pronunciando
bem as palavras, mas sem exagerar, usando a
velocidade normal, a não ser que seja pedido
para falar mais devagar;
• Fale de frente para a pessoa surda, não de lado
ou atrás dela. A boca deve estar bem visível.
Gestos ou objetos em frente à boca torna
impossível a leitura labial;
• Enquanto estiver conversando, o contato visual é
extremamente necessário, se a pessoa desvia o
olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa
terminou;

• Deve-se tocar no braço da pessoa com deficiência visual
antes de começar a falar para que o deficiente visual
entenda que é o destinatário destas palavras. Quando se
deixar o ambiente é necessário avisá-lo; é desconfortável
saber que continua falando sem ter um ouvinte;
• Não se dirigir à pessoa com deficiência visual através de
seu acompanhante, supondo que ela não pode
compreendê-lo;
• Para ajudar uma pessoa com deficiência visual a sentar-se,
deve-se guiá-la até a cadeira e colocar a mão dela sobre o
encosto, informando se a cadeira tem braço ou não.

Reflexões finais
• Como pensar na inclusão, sem uma articulação
coletiva?
• Em que cada um de nós podemos ajudar para
criar uma rede de apoio visando a qualidade do
ensino, pesquisa e extensão de todos nossos
alunos?
• Que caminhos teremos que trilhar para construir
uma cultura inclusiva na sociedade?
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