
 

  
 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Educação Inclusiva.   

  

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Adriana Beatriz Botto Alves Vianna.  

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação.  

 

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 

de Educação, na modalidade on-line.  

 

OBJETIVOS:  

• Proporcionar ampla discussão sobre Educação inclusiva nas diferentes 

esferas educacionais;  

• Ampliar a formação do profissional da educação tendo como foco a 

inclusão;  

• Contribuir com a formação continuada dos professores proporcionando 

reflexão crítica sobre a área estudada.  

 

Objetivos Específicos:  

• Conhecer os princípios que norteiam os estudos na área da educação 

especial e inclusiva;  

• Conhecer e compreender o panorama nacional relativo a Educação 

Especial e Educação Inclusiva;  

• Conhecer e compreender as diferentes deficiências, suas principais 

características e formas de intervenção;  

• Discutir sobre as deficiências e seus desdobramentos em âmbito escolar;  

• Formar profissionais das diferentes áreas, para trabalhar com pessoas 

com deficiência na perspectiva da inclusão.  

  
  

EDUCAÇÃO INCLUSIVA   



  

PÚBLICO-ALVO: Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, pedagogos, 

Coordenadores pedagógicos, Diretores de Escola, professores das redes oficiais de 

ensino pública e privada, graduados interessados que pretendam se especializar em 

Educação Inclusiva.  

  

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400 horas. 

  

DURAÇÃO DO CURSO:  6 meses. 

   

DIFERENCIAIS DO CURSO: O curso Educação inclusiva foi organizado seguindo as 

tendências atuais da área tendo como referência as políticas públicas de inclusão, bem 

como as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.  

  

OBSERVAÇÕES E ESPECIFICIDADES DO CURSO: O interessado em realizar o curso deve 

verificar, junto ao sistema estadual de ensino de seu respectivo estado, as exigências 

para a atuação na Educação Inclusiva. O curso de EDUCAÇÃO INCLUSIVA, por si só, não 

permite o exercício da função em entidade pública no âmbito do Estado de São Paulo 

pois, especialmente neste estado, o aluno deverá, obrigatoriamente, cumprir o curso 

Educação Especial – 600h e ser portador de diploma de Licenciatura.  

  

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

 

  

Carga Horária 

(horas) 

Deficiências sensoriais 40

Paradigmas da inclusão 40

Políticas Públicas e Legislação da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil 40

Inclusão e Escola 40

Didática do ensino superior 40

Tecnologias da Comunicação e da Informação - TIC 40

Deficiência Intelectual e física 40

Altas Habilidades e superdotação 40

Seminários em Educação Inclusiva 20

Metodologia Científica 40

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira 20

Disciplina do curso 


