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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IES 

 
IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Endereço: Caetano Marchesini, nº 952. 

Bairro: Portão Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81.070-110 

Telefone: (41) 3521-2727    

Página na Internet: https://faculdadebagozzi.edu.br/ 

 

 

1.1 BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

 

REGISTRO NO CARTÓRIO: O Estatuto da Mantenedora está registrado 2º Ofício 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, sito a R. Marechal 

Deodoro nº 869, 5º andar, conjunto 504, na cidade de Curitiba/PR, em 28 de abril 1978, 

registrado sob o número 2.393, do livro A-1, e microfilmado sob o número 1002136, 

escrevente Aramis Salata.  

Denominado simplesmente de Congregação, é uma associação civil de direito 

privado, de fins não lucrativos, filantrópica e tem por finalidade criar, congregar, dirigir 

e manter obras que visem à beneficência, a promoção humana, a educação; a cultura, a 

evangelização, o ensino e assistência social. Foi fundada em 02 de agosto de 1956 e teve 

seu registro em 08 de agosto de 1956, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo. 

 

 

 

https://faculdadebagozzi.edu.br/


 

 

1.1.1 Base Legal da IES 

 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 
Nome: CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 
CNPJ: 53.416.921/0001- 04 
End.: Rua João Bettega, Nº. 796 – Portão 
Data da 
Fundação: 

02 de Agosto de 1956. 

Natureza 
Jurídica: 

Associação Privada sem fins lucrativos 

DIRIGENTE MANTENEDORA 
DIRIGENTE:  Pe. Antônio Ramos de 

Moura Neto 
e-mail: provincial@osj.org.br. 

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81.070-00 
Fone: (41) 3229-1181 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 
Nome: FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI 

CNPJ: 53.416.921/0018 – 44 
DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Superintendente:   Pe. José Antonio Bertolin e-mail: pebertolin@sjose.com.br. 
Diretor Geral: Pe. José Alves de Melo Neto e-mail: 

jose.neto@faculdadebagozzi.edu.br 
End.: Rua Caetano Marchesini, N°. 952. 
Cidade: Curitiba - 

Paraná 
UF: PR CEP: 81.070-110 

Fone: (41) 3521-2727 Fax: (41) 3521-2700 

 

1.2 PERFIL E MISSÃO DA IES 

 

• Missão: Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma 

sustentável e comprometida com a vida e a sociedade. 

• Visão da Faculdade Padre João Bagozzi: Ser uma Instituição comprometida com 

a vida, com a promoção humana e com a construção da civilização do amor por 

meio de uma ótica cristã. 

• Critérios e Valores. Os valores da Instituição são norteados por princípios éticos, 

morais e religiosos, contemplando: 

• Abertura a Deus como fonte da verdadeira humanização da pessoa e da 

comunidade 

• Cultivo da humildade, simplicidade e interioridade; 

• Respeito pela vida; 



• Valorização da dignidade humana; 

• Atenção à família; 

• Sensibilidade social. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Promover um ensino com princípios éticos, conhecimentos teórico-práticos e 

formação ética e humanística ampla. Contribuindo para a democratização do 

conhecimento, transformando o ser humano e, consequentemente, a sociedade. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• PLANEJAR - “Planejar a gestão acadêmica, de forma colegiada, ações para a 

capacitação pedagógica e administrativa, buscando diferenciais competitivos de 

qualidade.” 

• CONSTRUIR - “Construir uma Instituição de referência com o espírito de 

criatividade e inovação, comprometida com o ensino, pesquisa e extensão de 

excelência.” 

• EDUCAR - “Educar de forma integral e ética, para a atuação humana e 

profissional.” 

• DIALOGAR - “Estabelecer o diálogo, compartilhando ideias, experiências e 

valores.” 

 

 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

A Congregação dos Oblatos de São José, presente no Brasil desde 1919, tem sua 

sede na cidade de Curitiba (PR), na Rua João Bettega n.º 796, Bairro Portão, e seus 

estatutos sociais publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná n.º 122, de 

01/08/1962. 



O Pe. João Bagozzi, sacerdote italiano da Congregação dos Oblatos de São José, 

chegou ao Brasil em 1939, trabalhou em diversas localidades, como Paranaguá (PR), 

Botucatu (SP) e Curitiba (PR). O Pe. Bagozzi tinha uma alma simples e alegre, movida 

pelo ideal de evangelizar a juventude. 

Em 1954, quando era pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, em 

Curitiba (PR), pensou em criar ao lado da igreja uma pequena escola que atendesse aos 

filhos da comunidade segundo princípios da educação católica. A “Escola Imaculada 

Conceição”, como era chamada, começou a funcionar em 1955 com quatro salas, 

autorizadas pelo Registro n.º 386 da Inspetora Seccional de Curitiba. Por sua 

determinação, a escola cresceu rapidamente, e no ano seguinte começaram as obras 

para sua ampliação, com o apoio de toda a comunidade do bairro. 

Pe. João Bagozzi faleceu em 12/12/1960 num acidente de trânsito, e foi 

substituído pelo Pe. Dario Zampiero, que deu continuidade aos planos do Pe. Bagozzi. 

Em 1963, foi concluída a obra de ampliação da escola, época em que começou a 

funcionar o “Ginásio Padre João Bagozzi”, autorizado pelo Ofício n.º 185/63 de 

07/03/1963 da Inspetoria Seccional de Curitiba.  Pe. Zampiero foi substituído em 1971 

pelo Pe. Ciríaco Bandinu, que como representante da Entidade Mantenedora no 

Colégio, proporcionou a partir desta época um extraordinário desenvolvimento físico e 

qualitativo à escola, transformando-a numa das maiores de Curitiba. 

Pelo Decreto n.º 4398 de 27/12/1977 o estabelecimento foi reorganizado, 

passando a denominar-se “Colégio Padre João Bagozzi – Ensino Regular e Supletivo de 

1.º e 2.º Graus”, ofertando, também, o curso de Auxiliar e Técnico em Contabilidade. 

Desde a publicação da lei n.º 9394/96 de 20/12/1996, que estabeleceu as novas 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a instituição vem adequando-se à legislação 

vigente, conforme explicitado no seu Regimento. 

O Colégio Padre João Bagozzi, atualmente, oferece os seguintes cursos: 

• Educação Infantil; 

• Ensino Fundamental; 

• Ensino Médio Regular; 

• Curso Normal Médio; 

• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Processamento de 

Dados; 



• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Contabilidade; 

• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Gestão de Recursos 

Humanos. 

Respaldada por sua história frente ao Colégio Padre João Bagozzi, em 1998 a 

Congregação dos Oblatos de São José constituiu um colegiado para elaboração da 

proposta de criação da Faculdade Padre João Bagozzi, que se responsabilizou por 

elaborar o projeto de criação da instituição e a definição dos cursos a serem 

implantados. Paralelamente, foram realizadas as aquisições de equipamentos e 

modernização dos laboratórios de informática, modernização e informatização da 

biblioteca, adequação da estrutura física e constituição do corpo docente inicial. 

 

 
Faculdade Padre João Bagozzi – Bairro Portão – Curitiba-PR. Fonte: interna.  

 

 

2. O CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS 

 

2.1. JUSTIFICATIVA DO CURSO  

 



O PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS 

 

A educação é um direito básico, comum a todos os cidadãos. Inclusive os portadores de 

necessidades especiais. Entender o que é a educação especial e inclusiva é essencial para 

quem deseja trabalhar em uma escola especializada ou que seja inclusiva. 

A educação especial utiliza de ferramentas didáticas e pedagógicas específicas para 

atender às limitações da criança com necessidades especiais, sejam elas físicas ou 

cognitivas. Ela não possui um papel integrador do aluno com a sociedade, sendo 

aplicada fora do ambiente da educação regular, em escolas ou centros especializados 

no atendimento a essas crianças. 

Já a educação inclusiva é um sistema educacional misto, onde se alia a educação regular 

com a educação especial. Nesse contexto, os alunos com necessidades especiais são 

integrados aos demais alunos no ambiente escolar comum. 

Só aceitar o aluno e o colocar dentro da sala de aula não caracteriza inclusão. O 

professor e demais colegas precisam estar integrados ao aluno e trabalhando juntos 

para o desenvolvimento integral da criança com necessidade. 

A Educação Inclusiva colocada em prática se baseia em considerar a deficiência de um 

aluno como uma das muitas características diferentes que cada um deles apresenta. 

Estudos recentes demostraram que a convivência de alunos com necessidades especiais 

e alunos que não apresentam nenhuma limitação, é benéfica para os dois lados. A 

Educação Inclusiva ajuda a construir uma sociedade que sabe respeitar as diferenças, os 

alunos incluídos são mais propensos a pertencer a um grupo de amizades ou viver de 

forma mais independente, trabalhando ou ingressando no ensino superior. Além disso, 

as pesquisas mostram que esses alunos desenvolvem habilidades em matemática e 

leitura mais apuradas e são menos propensos a mostrar problemas comportamentais, 

se comparados aos alunos que não frequentam escolas inclusivas. 

Concluir um curso superior de licenciatura não é o suficiente para receber alunos com 

necessidades especiais na sala de aula. O professor precisa conhecer os tipos de 

deficiências e como lidar com as características individuais de cada uma delas. Para isso, 



é imprescindível que o educador se especialize e se atualize com frequência, para 

garantir uma educação de qualidade a todos os alunos. 

A Educação Inclusiva entende a escola como um ambiente para todos, onde as 

diferenças são acolhidas. O Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece na Meta 4 

quais os objetivos a serem alcançados em relação à Educação Inclusiva.  

 

2.2. PERFIL DO CURSO  

 

2.2.1. Informações Gerais do Curso  
 

Nome do curso 
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA E LIBRAS 

Identificação do 
Curso  

Especialista 

Habilitação 
Especialista em educação especial e inclusiva com especialização em 

deficiência auditiva e libras 

Instituição 
Certificadora 

Faculdade Padre João Bagozzi 

Área do 
Conhecimento / Eixo 
Tecnológico  

Educação 

Dias do curso Todos os dias 

Periodicidade do 
curso 

Semanal 

Duração do curso   12 meses 

Modalidade Online 

Classificação Aberto 

Período de 
Realização do Curso 
(Cadastro E-mec) 

Início em 15/03/2021 e término em 17/12/2021 

Endereço do local do 
curso 

Rua Caetano Marchesini, 952 - Portão, Curitiba - PR, Brasil 

Carga Horária 
(Cadastro E-mec) 

400 horas 

Número de Vagas 60 vagas (mínimo 30) 

Investimento  

Plano de 
Pagamento 

Parcela Integral 
Valores 

Promocionais 

À vista R$ 2.200,00 - 



Financiamento 
Educacional 

Parcela integral: R$ 2.200,00 
 
Entrada*: R$ 290,00 
Parcelado: R$ 2.610,00 
 
Opção 1: Entrada + 3x de R$ 881,75 
(0.19%) 
Opção 2: Entrada + 6x de R$ 446,96 
(0.39%) 
Opção 3: Entrada + 9x de R$ 303,92 
(0.59%) 
Opção 4: Entrada + 12x de R$ 233,86 
(0.79%) 
Opção 5: Entrada + 18x de R$ 167,90 
(1.29%) 
Opção 6: Entrada + 24x de R$ 134,09 
(1.49%) 
 

 

- 

 

Tipo de inscrição Pessoas Física e Jurídica  

Período de Inscrição Contínuo 

Período de Matrícula 

Após fechamento do número mínimo para abertura de turma é 
proporcionado o período de uma semana para entrega das 

documentações exigidas e assinatura do contrato com a instituição 
para a oficialização da matrícula. 

Duração mínima 10 meses 

Duração máxima 12 meses 

Caracterização das 
aulas  

Teóricas, práticas e teórico práticas 

  

 

2.2.2. Dados da Coordenação do Curso 

   
DADOS PESSOAIS DA COORDENAÇÃO  

Nome:  Prof. Dr. Dario Aguirre 

End. Comercial: Rua Caetano Marchesini, 952 – Portão 

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81110-390 

Fone: (41) 99229-5720 

E-Mail: darioaguirre@grupoincluir.com.br 

Área de Formação  Psicopedagogia 

Área de 
Especialização e 
pós-graduação 

Especialista em Gestão Escolar e Educação Especial, Mestre em 
Educação e Doutor em Educação pela Universidade Católica de Brasília 

Curriculum Lates http://lattes.cnpq.br/5507488962922302 

 

2.2.3. Objetivo Geral  

 

Proporcionar um aprofundamento teórico-metodológico que implemente a prática 

pedagógica dos profissionais envolvidos no trabalho com a pessoa que necessita de 



acompanhamento especial. Proporcionar uma visão mais abrangente em relação à 

inclusão da pessoa com necessidades especiais no ensino regular. 

 

2.2.4. Objetivos Específicos do Curso  

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Educação Especial e Inclusiva com 

Especialização em Deficiência Auditiva e Libras da Faculdade Padre João Bagozzi tem 

como objetivos específicos: 

• Atender a demanda da sociedade formando profissionais de qualidade;  

• Atender às necessidades socioeconômicas regionais e nacionais no âmbito de 

sua área; 

• Contribuir para o desenvolvimento da qualidade para uma Educação Inclusiva 

• Capacitar os estudantes para o desenvolvimento dos alunos com necessidade; 

• Desenvolver a capacidade analítica e crítica para tomada de decisões e resolução 

de problemas em uma realidade diversificada e em constante transformação; 

• Transmitir ao estudante, ao longo do curso, o senso ético de responsabilidade 

que norteará o exercício futuro de sua especialização. 

 

2.2.5. Público-Alvo   

 

Esta especialização é destinada a professores, coordenadores pedagógicos, 

consultores educacionais do ensino básico público e privado. 

Também é recomendado para profissionais com formação superior nas áreas de 

Pedagogia, Psicologia, Gestão e outras áreas de conhecimento com atividades 

profissionais relacionadas com processos de educação inovadora. 

 

 

2.3. SELEÇÃO E MATRÍCULA DO CANDIDATO  

 

2.3.1. Seleção do Candidato   

 

Serão aceitos candidatos com titulação mínima de graduação em ensino 

superior. 



 

2.3.2. Matrícula do Candidato    

 

A matrícula é realizada presencialmente no Serviço e Atendimento Bagozzi (SAB) 

para entrega de documentos e assinatura de contrato. 

Documentação exigida: 

• Carteira de identidade; 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

• Histórico escolar de graduação; 

• Diploma de graduação; 

• Uma foto 3x4; 

• Preenchimento da ficha de inscrição; 

• Comprovante de endereço. 

 

2.4. PERFIL DO EGRESSO  

 

O perfil do egresso corresponde a um objetivo de formação de especialista que deve ser 

atendido pelo curso com especificidades para a um profissional que deseje ter um olhar 

preparado para lidar com alunos com necessidades de educação especial e inclusiva, 

especialmente com deficiência auditiva. O egresso desse curso da IES caracteriza-se por 

entender as metodologias e saber como aplicá-las na educação inclusiva. 

 

2.5. PERFIL DO PROFESSOR 

 

O Corpo Docente é o principal sustentáculo de qualquer programa educacional. 

Ele deve ser suficiente em número e deve reunir competência associada a todos os 

componentes da estrutura curricular. A dedicação e diversidade de saberes, devem ser 

adequados para garantir um bom nível de interação entre estudantes e docentes. 

Os professores devem ter qualificações adequadas. Sua competência global 

poderá ser inferida de fatores como qualificação acadêmica, experiência docente, 

habilidade para a comunicação, entusiasmo para o desenvolvimento de estratégias 

educacionais mais efetivas, participação em sociedades educacionais e técnico-

científicas, exercício efetivo de atividades da administração de empresas em áreas 



compatíveis com as do ensino no programa. O perfil desejado para o docente contempla 

os seguintes aspectos: 

• Domínio de conteúdo e capacidade de transmissão; 

• Compromisso com o ensino de qualidade; 

• Liderança; 

• Disponibilidade para o diálogo; 

• Competência para gerar um clima favorável ao debate e questionamento em sala 

de aula; 

• Formação multidisciplinar, indispensável para o ensino abrangente que 

demonstre os variados vínculos entre as diferentes disciplinas; 

• Capacidade de administrar conflitos; 

• Acompanhamento das situações da realidade atual; 

• Postura ética adequada no exercício do magistério; 

• Obediência às normas da Faculdade. 

O docente, para assumir disciplinas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - EDUCAÇÃO 

ESPECIAL E INCLUSIVA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS da 

Faculdade Padre João Bagozzi, deverá possuir experiência na docência de ensino 

superior, com titulação compatível com a exigida pela legislação em vigor, 

preferencialmente possuir título ou estar cursando mestrado e/ou doutorado. 

O docente responsável por disciplinas na área técnico-profissionalizante deverá 

possuir qualificação técnico-profissional, com experiência comprovada no mercado de 

trabalho, conforme PARECER Nº: CES 1.070/99. 

O docente deverá possuir espírito empreendedor, ter iniciativa para implantar e 

implementar novas técnicas pedagógicas, buscando contextualizar a realidade local da 

instituição e do restante do país, em conjunto com o mercado externo. 

Os professores serão incentivados a dedicar parte do tempo para a realização de 

pesquisas, devendo produzir artigos técnicos para simpósios e congressos. 

Periodicamente a Coordenação do Curso realiza reuniões de colegiado, onde são 

revistos e atualizados os ementários, bibliografias, práticas acadêmicas, além da 

verificação dos trabalhos de pesquisa em andamento e acompanhamento de projetos. 

 

 



2.6. METODOLOGIA DE ENSINO   

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS se apoiará nos fundamentos ético 

políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos como norteadores das práticas e 

ações educativas a serem adotadas para o cumprimento de seus objetivos, 

estabelecendo, como princípios: 

• Metodologia coerente com a proposta de concepção interacionista, 

criando condições para que o estudante busque novos caminhos para a construção de 

seu próprio conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa; 

• Sistema avaliativo processual, contínuo, numa perspectiva construtivista, 

tendo como objetivo principal observar a evolução dos estudantes durante os módulos, 

por meio de análise do desempenho individual e em grupo, observando as respostas 

durante o processo e ao processo estabelecido; 

• Aulas online, em plataforma colaborativa que permite a interação entre 

docentes e discentes; 

Para tanto, em relação ao cidadão que será formado, é fundamental que o 

mesmo esteja preparado a se apresentar como um cidadão digno, autônomo, crítico, 

participativo, solidário, cooperativo, responsável, competente, aberto às mudanças, 

parceiro das novas tecnologias e capaz de trabalhar em equipe. 

A dinâmica pedagógica da formação deste Curso deverá ser investigativa, criativa 

e construtiva; baseada na pesquisa procedente e criativa; na extensão comprometida 

com os problemas efetivos da comunidade e na orientação da busca permanente de 

novos conhecimentos. 

A formação do cidadão e profissional deverá pautar-se não só no processo formal 

técnico, mas numa visão pedagógica engajada de um futuro profissional que 

influenciará na alocação de recursos financeiros, naturais, e na formulação de políticas 

públicas distributivas, humanitárias e éticas. 

Da mesma forma, a interdisciplinaridade é fator fundamental para uma 

formação que parta de um princípio holístico, pois, não existem mais fronteiras rígidas 

entre as ciências. Nesse sentido, pensando em ampliar, cada vez mais, o horizonte 

educacional do discente, a grade curricular do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - 



EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS 

organiza-se de maneira flexível e dinâmica, a fim de estimular o pensamento operatório, 

articulatório e integrador, por meio também de atividades práticas e aplicadas que 

visem a uma aproximação maior com a área de especialização. 

 

2.7. ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

De acordo com a Lei nº 11.788, DE  25 de setembro 2008, art. 1o: “Estágio é ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos. Ainda, no § 2o: “Estágio não-obrigatório é 

aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória”. 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS prevê a possibilidade de realização 

de estágio extracurricular não-obrigatório nos termos da legislação vigente durante o 

período de realização do curso. 

 

2.8. CORPO DOCENTE DO CURSO E TITULAÇÃO   

 

DISCIPLINA/ TRILHA PROFESSOR 
AUTOR 

PROFESSOR 
MENTOR 

PROFESSOR 
TUTOR 

DEFICIÊNCIA VISUAL, AUDITIVA E 
SURDOCEGUEIRA 

Marcia Siécola 
Mestre 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Irene Carmen 
Picone Prestes 
Mestre 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

METODOLOGIA DO ENSINO DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Margarete 
Terezinha 
Andrade da 
Costa  
Mestre 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A DIVERSIDADE 

Margarete 
Terezinha de 
Andrade Costa 
Mestre 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

LIBRAS E SISTEMA BRAILLE 

Cristiane 
Seimetz 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 



Rodrigues 
Mestre 
 

Flávia Valente 
Mestre 
 

Maria Olinda 
Maia  
Especialista 
 
Carlos Eduardo 
Frederico 
Mestre 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 
Sueli Fernandes 
Doutora 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

 

2.9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO – CERTIFICAÇÃO    

 

A certificação conferida aos que concluírem o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E LIBRAS 
é concedida ao estudante que for aprovado por nota e frequência pelas disciplinas de 
todos os módulos. 

 

3. MATRIZ CURRICULAR  

 

 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL, AUDITIVA E SURDOCEGUEIRA- ID 
100039 
 

Carga 

horária 

EMENTA 
 

60 h 

TRILHAS / DISCIPLINAS 
 

Carga 

horária 

DEFICIÊNCIA VISUAL, AUDITIVA E SURDOCEGUEIRA 60h + 
 Projeto 20h 

80 h 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60h + 
 Projeto 20h 

80 h 

METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60h + 
 Projeto 20h 

80 h 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE 
60h + Projeto 20h 

80 h 

LIBRAS E SISTEMA BRAILLE 60h + 
 Projeto 20h 

80 h 

TOTAL 400h 



História da educação de surdos no Brasil; A surdez: noções de anatomia e 
fisiologia da audição; Abordagens educacionais para surdos; Bilinguismo; 
Concepções de surdez; Neurolinguística: estruturação da Libras no cérebro; 
História e conceito de cegueira e baixa visão; Estimulação visual; Interlocução 
do atendimento especializado com o ensino regular para alunos com surdo 
cegueira; Produtos assistivos e adaptação de materiais: Tecnologia Assistiva. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• História da educação de surdos no Brasil 

• A surdez: noções de anatomia e fisiologia da audição 

• Abordagens educacionais para surdos 

• Bilinguismo 

• Concepções de surdez 

• Neurolinguística: estruturação da Libras no cérebro 

• História e conceito de cegueira e baixa visão 

• Estimulação visual 

• Interlocução do atendimento especializado com o ensino regular para 
alunos com surdocegueira 

• Produtos assistivos e adaptação de materiais: Tecnologia Assistiva 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
TOMAZELI, Luciane. Educação Inclusiva Aplicada às Deficiências: Visual, 
Auditiva, Física e Intelectual 
BRASIL. Portal do Ministério da Educação (MEC). Saberes e práticas da inclusão. 
Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf>.  
     . SDHPR – Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – SNPD. 2009. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologia-
assistiva>.  
BERSCH,    Rita.    Introdução    à    Tecnologia    Assistiva.    Disponível    em: 
<http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
MILANEZ, Simone Ghedini Costa; OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio de. O 
atendimento educacional especializado para alunos com deficiência Intelectual: 
a política, as concepções e a avaliação. Disponível em: 
<https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/af-livro_10_milanez.pdf>.  
 

 

 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- ID 100580  

 
EMENTA 

60 h 



 
Compreensão da educação num sentido amplo e suas perspectivas 
entrelaçadas ao contexto histórico-cultural atual. Necessidades 
educacionais especiais. Dispositivos legais nacionais e 
internacionais direcionados à educação acessível e inclusiva. Lugar 
e função do educador e do aluno no processo ensino-
aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Transtornos 
cognitivos. Reflexão sobre os saberes que sustentam as proposições 
curriculares das instituições escolares. Implementação de práticas 
educativas inclusivas e acessíveis. Adaptações curriculares. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Educação especial e educação inclusiva no Brasil 

• Necessidades educacionais especiais e a formação docente 

• Inclusão escolar: legislação, teoria e prática 

• Altas habilidades/superdotação 

• Comportamento social inadequado 

• Transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

• Transtornos do neurodesenvolvimento 

• Habilidades cognitivas 

• Adaptações curriculares para a educação inclusiva 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
SANTOS, Shirley Aparecida dos. Transtornos globais do 
desenvolvimento 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação 
Especial. MEC; SEESP, 2001. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf >.  
______. Educação inclusiva: a fundamentação 
filosófica/coordenação geral SEESP/MEC; organização Maria Salete 
Fábio Aranha. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Especial, 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/fundamentacaofilos
ofica.pdf>.  
______. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria n. 
555/2007, prorrogada pela Portaria n. 948/2007, entregue ao 
Ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>.  
UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre princípios, políticas e 
práticas na área das necessidades educativas especiais. Espanha, 
1994. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>.  



 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARIL, Nathalie. Atendimento educacional especializado nos 
diferentes níveis e modalidade de ensino 
SASSAKI, Romeu. Inclusão. Construindo uma sociedade para todos. 
Rio de Janeiro: WVA, 1997. 
VYGOTSKY, Lev. A formação social da mente: o desenvolvimento 
dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 
1991.  

 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 
ID 100581 
 

 

EMENTA 

 

Compreender a educação e suas perspectivas no contexto cultural e 
histórico; conhecer as orientações das políticas educacionais inclusivas; 
discorrer sobre a percepção que se tem do lugar e da função do educador e 
do aluno com deficiência; verificar se esses saberes sustentam as propostas 
curriculares implantadas nas 

instituições escolares; discorrer e analisar as metodologias para o trabalho 
com as diferentes deficiências; refletir a prática pedagógica inclusiva. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Formação docente e prática pedagógica inclusiva 

• Metodologia para alunos com deficiência visual 

• Metodologia para alunos com deficiência auditiva 

• Metodologia para alunos com deficiência intelectual 

• Metodologia para alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento 

• Metodologia para alunos com altas habilidades/superdotação 

• Metodologia para alunos com deficiência física 

• Tecnologias assistivas 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARIL, Nathalie. Atendimento educacional especializado nos diferentes 
níveis e modalidade de ensino 
TOMAZELI, Luciane. Educação Inclusiva Aplicada às Deficiências: Visual, 
Auditiva, Física e Intelectual 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTA, Margarete Terezinha de Andrade. 

60 h 

 



 

 

 

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

DIVERSIDADE- ID 1228 

 

 

EMENTA 

Conceito de Alteridade e a relação com a diversidade. A diversidade na 

legislação educacional. A inclusão na educação. Políticas Públicas na 

Educação no Campo, na educação em Tempo Integral, na educação 

Indígena e na educação de Pessoas Portadoras de Necessidades 

educacionais. Projeto Político – Pedagógico com vistas à diversidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Alteridade X diversidade – o diferente 

• Legislação e o paradigma da alteridade 

• Diversidade na educação – um novo olhar 

• Legislações específicas para a diversidade 

• Integração e inclusão na educação 

• A educação de Pessoas com necessidades especiais 

• Legislação e Políticas Públicas para a Educação no Campo 

• Legislação e Políticas Públicas para a Educação Indígena 

• Legislação e Políticas Públicas para a Educação em Tempo 

Integral 

• Projeto político-pedagógico na perspectiva da diversidade 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARQUEZAN, Reinoldo. O Deficiente no Discurso da Legislação 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELTHER, Maria Jozilda. Educação especial 

60 h 

 

 

 

LIBRAS E SISTEMA BRAILLE- ID 100042  

 60 h 



EMENTA 

Conceitos de língua e linguagem. A Libras como língua. Aspectos da língua 

de sinais e sua importância histórica e cultural. Fenômenos linguísticos 

específicos das línguas de sinais. Introdução aos aspectos linguísticos na 

Libras: fonologia, morfologia, sintaxe. Diferenças e similaridades entre a 

Libras e a Língua Portuguesa. 

Breve histórico do Sistema Braille. Características do Sistema Braille. 

Instrumentos utilizados para a escrita. Estimulação essencial e Braille. 

Importância do Braille enquanto recurso didático. Inclusão e socialização da 

pessoa com deficiência visual. Utilização do Braille em práticas pedagógicas 

inclusivas. Políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência visual. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Conhecendo uma língua. 

• O status de língua da Libras. 

• Particularidades das línguas de sinais. 

• Propriedades linguísticas da Libras. 

• Sistema braille. 

• Estimulação essencial e inclusão. 

• Deficiência visual: formas de leitura. 

• Desafios da escola inclusiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAGGIO, Maria Auxiliadora; NOVA, Maria da Graça Casa. Libras 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Brasília, DF: MEC/SEESP, 2001 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva. 

Brasília: MEC/SEESP, 2008. 

FELIPE, Tanya. Dicionário da Libras. 2005. Versão atualizada. Disponível em: 

<www.acessobrasil.org.br/libras/>.  

 

 

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS- ID 100915  

 
EMENTA 
Aspectos conceituais da surdez e das línguas de sinais. Políticas educacionais 
para surdos: aspectos históricos e legais. Sobre as línguas de sinais e os 
artefatos culturais da comunidade surda. Aspectos linguísticos da Língua 

60 h 



Brasileira de Sinais (Libras). Comunicação básica em Libras. Educação bilíngue 
para surdos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Aspectos conceituais e históricos sobre os surdos e a surdez 

• Políticas educacionais para surdos e Língua Brasileira de Sinais 

• Aspectos introdutórios das línguas de sinais 

• A comunicação visual e a Libras como língua natural 

• Libras no cotidiano 

• Fazendo contato 

• Calendário e datas festivas 

• Profissões e celebridades 

• Um passeio pelo mundo 

• Regiões do Brasil e aspectos culturais 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
BAGGIO, Maria Auxiliadora; NOVA, Maria da Graça Casa. Libras 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BRASIL. Decreto Federal 5626/2005. Regulamenta a Lei de Libras e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5626.htm>.  
 

 

 

 

3.1. PROJETOS DE CONCLUSÃO  

 

Neste curso serão realizados Projetos das Trilhas / Disciplinas. Ao todo serão 

realizados 5 projetos ao longo do curso, os quais possibilitam as práticas e 

desenvolvimento de competências e habilidades, possibilitando uma formação integral. 

 

O aluno deverá apresentar os Projetos ao final de cada trilha / disciplina. O tema 

deve focar os conteúdos do curso, em consonância com os objetivos do mesmo. Os 

projetos deverão ser feitos individualmente ou em grupo de acordo com o projeto. A 

nota mínima para aprovação é 7,0 (sete) em cada um dos cinco projetos.  



Trabalhos com plágio não serão aceitos e configurarão motivo para reprovação. 

O plágio constitui uma ilegalidade e, portanto, o aluno que praticar tal ato terá sua 

reprovação automática no curso de pós-graduação. 

 

4. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

 

NOME GERÊNCIA /INSTITUIÇÃO Função 

Flávia Dominoni Werner de 
Miranda 

Faculdade Padre João 
Bagozzi 

Coordenadora 

 


