
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
 

OBJETIVO 

 

Formar profissionais para a atuação, em diferentes áreas, junto ao público alvo da 

educação especial,  afim de promover um contexto de ensino comum e inclusivo..  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I – Ampliar os conhecimentos e sensibilização dos profissionais para atuarem na 

área da educação especial e inclusiva; 

II – Conhecer os aspectos históricos, legais e éticos que orientam a Educação 

Especial e sua perspectiva inclusiva;  

III – Aprofundar o conhecimento e a discussão sobre o público alvo da Educação 

especial e os serviços a ele oferecido, como o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); 

IV – Refletir criticamente sobre a relação entre as políticas educacionais e práticas 

pedagógicas buscando uma compreensão de escola mais inclusiva; 

V – Possibilitar a recriação de práticas educativas inclusivas, a partir do movimento 

permanente de ação-reflexão-ação sobre teorias e práticas.  

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

O curso é dirigido a graduados de diversas áreas, sobretudo da Pedagogia e 

Licenciaturas, que sentem necessidade de aprofundar os conhecimentos na área 

da Educação Especial e Inclusiva.  

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Professor Juliana Silva Santana 

 

Doutoranda em Educação Brasileira (Bolsista CAPES) pela Universidade Federal 

do Ceará, integrando a Linha de Pesquisa Desenvolvimento, Linguagem e 

Educação da Criança (LIDELEC). Mestra em Educação Brasileira pela 

Universidade Federal do Ceará. Pós- graduada do curso de especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Estadual do Ceará (2009). 

Especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Ceará (2012). 

Licenciada e Bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará ; 2007 e 



 

2009, respectivamente. Graduada em Pedagogia pelo Instituto Plus de Educação. 

Membro-Colaboradora do Grupo de pesquisa PRÓ-Inclusão. Já atuou como 

professora substituta do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará. 

Tem experiência na área da educação, com ênfase em "Dificuldades na 

aprendizagem", "Inclusão Escolar", "Alfabetização e Letramento", "Formação de 

Professores".  
 

 

PERIODICIDADE: Ensino a Distância – EAD pela Plataforma Moodle. 

 

 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10% a 15% de desconto nas mensalidades. 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 

 RG e CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento 

original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação do 

documento original); 

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia). 
 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-mail: 

matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206-6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 
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MATRIZ CURRICULAR 

 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva  30H 

Metodologia do Trabalho Científico  20H 

Educação Inclusiva: currículo e práticas pedagógicas no 
contexto da sala de aula comum inclusiva  20H 

Inclusão da pessoa com Deficiência Intelectual  20H 

Inclusão da pessoa com Surdez  20H 

Inclusão da pessoa com Deficiência Visual, Cegueira e Baixa 
Visão  20H 

Inclusão da pessoa com Surdocegueira e Deficiências Múltiplas 20H 

Inclusão da pessoa com Deficiência Física e Mobilidade 
reduzida  20H 

Altas Habilidades/Superdotação e talentos: programa de 
enriquecimento curricular  20H 

Inclusão da pessoa com Transtorno do Espectro Autista  20H 

Dificuldades na Aprendizagem e Inclusão Escolar  20H 

Alfabetização, letramento e Inclusão Escolar  20H 

Comunicação Alternativa e Tecnologias Assistivas  20H 

Biblioteca, livro e leitura acessível  30H 

Educação Física no contexto da Educação Inclusiva 20H 

Avaliação educacional inclusiva  20H 

Gestão educacional na perspectiva da Educação Inclusiva 20H 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360h 

 


