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Apresentação 
 

 A implantação de um Curso de 

Especialização em Educação 

Especial a ser oferecido pela 

Universidade de Pernambuco é 

justificada pela grande demanda de 

profissionais qualificados para 

atenderem os educandos do Ensino 

Básico do Sistema Brasileiro de 

Ensino que apresentam 

necessidades educativas especiais, 

como também, por reiterar os princípios 

contidos nas atuais políticas educacionais. 

Nessa perspectiva, apresentamos o projeto do curso em Especialização em Educação 

Especial Inclusiva na modalidade hibrida na intenção de formar profissionais 

especializados com conhecimentos pertinentes as práticas de um ensino aprendizagem 

pertinente aos novos paradigmas educacionais de inclusão.    

 

Objetivos  

• Formar especialistas aptos para atuarem junto aos educandos com deficiência na 

perspectiva inclusiva. 

• Proporcionar uma formação continuada aos professores, que atenda as demandas da 

inclusão de estudantes com deficiência. 

• Debater as formas de inclusão, envolvendo aspectos da diversidade, tais como: pessoas 

com deficiência, étnico-racial, gênero, entre outras. 

• Desenvolver propostas político-pedagógicas para atendimento ao educando com 

deficiência. 

• Promover estudos teóricos-metodológicos para a prática da pesquisa em Educação 

Especial inclusiva. 

• Contribuir na formação de profissionais para a prática pedagógica nas modalidades de 

atendimento da Educação Especial no Sistema Regular de Ensino. 

• Formar profissionais com competências técnicas, políticas e éticas para o ensino de 

alunos com deficiência. 

• Formar profissionais de acordo com as especificidades da área de Educação Especial, para 

atuar no ensino regular e no especializado, em seus diferentes níveis. 

• Desenvolver metodologias específicas para o ensino de alunos com deficiência, a saber: 

indivíduos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação. 
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• Conhecer os múltiplos enfoques que dialoguem com os atuais desafios da educação 

especial na perspectiva inclusiva nos contextos comuns e especializados. 

• Promover o acesso e a construção de conhecimentos teórico-práticos de iniciativas de 

inclusão social. 

• Promover quebra de paradigmas contrários a inclusão de pessoas com deficiências em 

espaço formais e não formais. 

 

Investimento 

  O investimento do curso pelo especializando se dará através de uma matrícula no 

valor de R$ 250,00 e 18 parcelas de R$ 250,00. Alunos da UPE possui desconto de 5% 

nas parcelas, quando pagas até a data do vencimento.  

 

Caracterização do Curso 
 

 

O Curso tem formato híbrido, com aulas quinzenais aos sábados: 05 aulas por disciplina de 40 

horas, sendo 03 encontros presenciais (carga horária de 24h) e 02 encontros a distância, podendo 

ser síncrono ou assíncrono, aos domingos (carga horária de 16h). 

• Início: Setembro 2022

• Término: Dezembro 2023
Período de Realização

• Sábado - 8 as 17hs

• Domingo - 8 as 17hs
Horário e Dias de Aulas

• 360 horas

• Tempo Integral
Carga Horária

• Especialização Lato Sensu

• Presencial ou híbrido
Tipo e Modalidade do Curso

• Mínimo - 30 

• Máximo - 50
Número de Vagas

• Profissionais com graduação superior nas diversas 
áreas do conhecimento 

• Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia
Público Alvo
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 Para disciplinas de 20 horas, serão 02 encontros presenciais aos sábados, quinzenais (carga 

horária 16h) e 01 encontro à distância, podendo ser síncrono ou assíncrono no domingo (carga 

horária de 04h). 

Disciplinas do Curso 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Aspectos históricos e legais da Educação Especial e da Educação 
Inclusiva no Brasil 

40 h/a 

Bases Neurológicas da Aprendizagem e do Desenvolvimento 40 h/a 

Didática do Ensino Superior 20 h/a 

Práticas pedagógicas e atendimento especializado:  deficiência 
intelectual 

40 h/a 

Práticas pedagógicas e atendimento especializado: - deficiência 
auditiva – surdo 

40 h/a 

Práticas pedagógicas inclusivas nos diferentes espaços sociais 40 h/a 

Recursos da tecnologia assistiva na educação inclusiva 40 h/a 

Práticas pedagógicas e atendimento especializado:- deficiências 
múltiplas; - altas habilidades 

40 h/a 

Práticas pedagógicas e atendimento especializado: • deficiência 
visual • deficiência física-neuromotora 

40 h/a 

Métodos e Técnicas da Pesquisa Cientifica 20 h/a 

 


