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O mundo do trabalho tem buscado assegurar 
a participação de diferentes profissionais, 
desenvolvendo estratégias e métodos que 
considerem as especificidades de cada um, 
garantindo resultados de aprendizagem e 
ações, seja de pessoas com ou sem deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.

As competências desenvolvidas no curso vão 
auxiliar o profissional a: compreender, valorizar 
e transformar a comunidade em que atua, 
propondo alternativas que efetivem os direitos 
humanos, consciência singular e coletiva; utilizar 
e recriar estratégias que promovam eficazmente 
práticas inclusivas e forneçam recursos de ação 
acessíveis a todos em respeito à diversidade; 
planejar e entregar projetos e propostas inclusivas 
de indivíduos com e sem deficiência nas variadas 

esferas das práticas sociais; agir pessoal e 
coletivamente de forma empática, ética, 
inclusiva e com responsabilidade social, 
valorizando a diversidade dos indivíduos.

O estudante será capaz de desenvolver a 
inclusão de cada indivíduo com sucesso, 
na educação ou no trabalho, tenha ele 
dificuldades, deficiências, transtornos, altas 
habilidades, superdotação ou não. Poderá 
atuar em escolas, empresas, institutos e 
clínicas, entre outros ambientes.

O curso oferece uma proposta de formação 
abrangente que inclui todas as áreas 
profissionais. Contamos com docentes de 
reconhecida competência em educação 
inclusiva e atuamos com estratégias e 
tecnologias assistivas aplicadas à realidade 
presencial e remota.

OBJETIVOS
DO CURSO



PÚBLICO-ALVO
Estão aptos a ingressar no curso educadores, pedagogos, psicólogos, 
professores, gestores, empresários e demais profissionais interessados.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Quinzenal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas

DURAÇÃO
04 de maio de 2021 a junho de 2022

UNIDADES
Santos Andrade

INVESTIMENTO
21 parcelas de R$ 495,00

SÁBADOS 
8h30 às 12h30 e
13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

PATRÍCIA ROMAGNANI 
profapatriciaromagnani@gmail.com

ELISÂNGELA KARINE MARTINS 
elisangela.martins@up.edu.br



CONCEITO E MODALIDADES DE INCLUSÃO - 20H       

Educação especial. Educação inclusiva. Atendimento Especializado Individual. Deficiência física, 
intelectual, auditiva e visual. Altas habilidades e superdotação. Transtornos. Dificuldades de 
aprendizagem.

LEGISLAÇÃO INCLUSIVA E ÓRGÃOS MULTILATERAIS - 20H     

Declarações internacionais. Unesco e educação para todos. ONU e ODS. ECA. LDB. PNE. Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Resoluções e pareceres do CNE. Programa 
Incluir. Plano de Desenvolvimento da Educação. Política Nacional da Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

TEORIAS CONTEMPORÂNEAS APLICADAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 30H

Compreensão abrangente sobre a aprendizagem humana. Aprendizagem expansiva pela teoria 
da atividade. Aprendizagem transformadora. Abordagens múltiplas à inteligência. Aprendizagem 
biográfica. Ciclos de vida e ciclos de aprendizagem. Aprendizagem transicional e facilitação 
reflexiva.   

MOVIMENTO DE INTERVENÇÃO NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - 40H  

Desenvolvimento infantil e a importância do movimento no processo de aprendizagem, suas 
relações com as dificuldades de aprendizagem e transtornos que podem aparecer no percurso 
de aprendizagem de um sujeito. Análise dos sintomas, compreensão dos mecanismos que 
obstaculizam a aprendizagem. Psicomotricidade e suas diferentes concepções como área de 
conhecimento.    

PROGRAMA 
DO CURSO

Remoto



ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE - 20H

Articulação das ações da família, instituição e demais profissionais envolvidos. Suporte para 
envolvimento, interação e engajamento para a aprendizagem.    

NEUROPSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 40H

Perspectiva integral do desenvolvimento humano. Fatores de proteção e de risco para o 
desenvolvimento humano e suas implicações no sistema nervoso. Características do 
desenvolvimento neuropsicológico na infância, adolescência e velhice e sua relação com a 
aprendizagem.  

ALTAS E BAIXAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS - 20H

Conceito de tecnologia. Tecnologias na educação. Diferentes tipos de tecnologias e suas 
acessibilidades. Aprendizagem, diferença e tecnologia assistiva. Práticas pedagógicas e 
tecnologias assistivas. Inclusão digital.       

GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 40H     

Desenvolvimento de convênios e parcerias com a comunidade e com setores públicos e 
privados. Avaliação de projetos educacionais. Desenvolvimento de projetos a partir das 
políticas públicas educacionais. Recursos públicos e privados. Software de Gestão de 
Projetos. Gestão de Escopo e Tempo. Satisfação do cliente: redução de custo/investimento, 
tempo, acessibilidade e credibilidade. Regras internacionais do Project Management 
Institute. Jogos de negócio.

PRÁTICA DOCENTE EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 30H

Adaptação de atividades x atividades diferenciadas. Direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento. Objetivos de aprendizagem, competências e habilidades na BNCC. 
Estratégias de aprendizagem.



COMUNICAÇÃO COMPETENTE - 20H

A comunicação e a interação entre as influências sociais, cognitivas e ambientais. Flexibilidade 
na comunicação. Assertividade. Resolução de problemas. A teoria cognitiva social. 

LIDERANÇA INCLUSIVA - 20H

Estudantes com deficiência com o mesmo currículo e oportunidades educacionais que os outros 
estudantes. Responsabilidade compartilhada pela aprendizagem dos estudantes. Suporte, 
recursos e estratégias para os estudantes avançarem em suas aprendizagens.

O ESTUDO BASEADO EM PROBLEMAS: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DE APRENDIZAGEM - 20H

Regência de classe compartilhada. Trabalho colaborativo ou co-teaching, collaborative teaching 
(coensino). Mentoria. Monitoria. O estudo baseado em problemas. 

DESIGN THINKING E A PSICOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO - 20H

Teorias psicogenéticas. Teoria comportamental. Design thinking na solução de desafios no 
contexto educacional. Solução criativa de problemas pelas fases de descoberta, interpretação, 
ideação e experimentação. 

ESTUDO DE CASO E PROJETO INCLUSIVO - 20H 

Escolha de uma situação problema e análise teórico prática de proposta inclusiva.

Remoto



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a prática 
precisa ser tão importante quanto a teoria. 
Por isso, os módulos enfatizam a prática, 
formando os alunos para a construção de 
soluções, utilizando a teoria corrente como 
base para a determinação das ações nos 
respectivos projetos.

O curso é ofertado na modalidade presencial, 
mas tem como diferencial disciplinas EAD e/ 
ou on-line/ao vivo, agilizando o tempo de 
duração do curso. Confira no programa do 
curso quais disciplinas são ofertadas EAD.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1l9rmDq1RpxK4uElGQLHAMftvZfHURetB/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

