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MENSAGEM DA
COORDENAÇÃO
Caro(a) Estudante

Seja bem-vindo(a)!
“O que eles chamam de nossos defeitos
é o que nós temos de diferente deles.
Cultivemo-los, pois, com o maior carinho –
esses nossos benditos defeitos.”
(QUINTANA, Mário. Caderno H. 2. ed. São Paulo: Globo, 2006, p. 93)

Você agora faz parte do Curso de Especialização em Educação
Inclusiva, modalidade de Educação a Distância, ofertado por meio da
parceria entre a Universidade Estadual de Feira e Santana (UEFS) e a
Universidade Aberta do Brasil (UAB), com objetivos que ultrapassam os
limites de uma profissionalização restrita à obtenção de uma titulação
e apontam para perspectivas de continuidade e de abrangência que
contemplem a qualificação acadêmica, os processos de formação
profissional, o plano de carreira, fortalecendo as práticas pedagógicas
da Educação Inclusiva.
O Guia do Estudante apresenta informações básicas sobre
dirigentes institucionais/pró-reitorias, identificação do curso,
justificativa, objetivos gerais e específicos, assim como a
intencionalidade e o perfil profissional do seu curso com os princípios
epistemológicos e metodológicos que sustentam a formação. Consulteo sempre que considerar necessário.
O material fornece, também, informações sobre a estrutura
curricular e as linhas de pesquisa que nortearão os projetos de
pesquisa do curso. Por fim, apresenta informações sobre a
metodologia que fundamenta a Educação a Distância, assim como a
estrutura administrativo-pedagógica e sobre a avaliação da
aprendizagem.
Saudações fraternas!
Profª Drª Zenilda Fonseca de Jesus Souza
Coordenadora do Curso
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)

Pórtico da entrada da UEFS

PERFIL INSTITUCIONAL
1 MISSÃO:
Produzir e difundir o conhecimento, assumindo a formação integral do
homem e de profissionais cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento
regional e nacional, promovendo a interação social e a melhoria da
qualidade da vida, com ênfase na região do Semiárido.

2 VISÃO:
Manter sua condição de universidade pública, gratuita e autônoma visando
credibilidade enquanto instituição de ensino de graduação e pósgraduação de qualidade com linhas de pesquisa consolidadas, produção
científica relevante, atividades extensionistas transformadoras da
sociedade na qual está inserida e com inserção internacional
institucionalizada. A UEFS manterá sua posição de excelência em estudos
do Semiárido.

3 FINALIDADES:
A UEFS é norteada pelos princípios estabelecidos no Art. 6º, do Capítulo III
do seu Estatuto Geral. São objetivos da Universidade:
I – Ministrar educação geral de nível superior, formando cidadãos
responsáveis, empenhados na solução democrática dos problemas
nacionais;
II – Preparar profissionais altamente qualificados em todos os ramos
do saber, capazes de promover o progresso social pela utilização dos
recursos da técnica e da ciência;
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III – Congregar mestres, cientistas e artistas e lhes assegurar os meios
necessários para se devotarem à ampliação do conhecimento, ao cultivo
das artes e sua aplicação a serviço do homem;

IV – Promover o desenvolvimento das ciências, das letras, das artes e
da tecnologia pelo ensino, a pesquisa e a extensão;
V – Servir de instrumento de promoção do desenvolvimento cultural,
social e econômico da região de Feira de Santana.

4 PRINCÍPIOS GERAIS
O conhecimento, razão de ser da própria universidade, é o processo
através do qual o homem produz os sentidos do mundo e é também o
produto deste processo, o significado. Trata-se, por isso mesmo, de um
patrimônio universal da humanidade, um traço fundamental inscrito na
própria condição humana. O fato do conhecimento ser um direito, justifica
o fato de a universidade dever ser pública e gratuita.
A luta pela democratização do conhecimento, dessa maneira, se torna
mais urgente e relevante. A UEFS, como toda universidade pública, tem
sido, ao mesmo tempo, palco e objeto dessa luta maior. Sob tais condições,
manter a convicção de que o conhecimento é um patrimônio universal traz
consigo a exigência da luta pelo direito universal ao conhecimento. Sob
este princípio a UEFS sustenta a bandeira em defesa do caráter público e
gratuito da universidade.
Desses princípios gerais, decorrem certos compromissos básicos, certas
autoexigências implicadas na concepção de universidade e que orientam o
conjunto do projeto para a construção de uma universidade que, por ser
pública e gratuita precisa também ser democrática, autônoma,
competente e socialmente referenciada.

Biblioteca Central da UEFS
Fonte: http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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Identificação do curso
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MODALIDADE A DISTÂNCIA
• Ato legal de Recredenciamento Intitucional da EaD: Portaria
MEC nº 872, de 20 de julho de 2017.
• Público Alvo: Professores e profissionais que atuam na área
educação inclusiva, portadores de diploma de curso
superior reconhecido pelo MEC.
• Número de Vagas: 200 vagas distribuídas em Polos de Apoio
Presencial do Curso (UAB). Foram destinadas, no mínimo,
10% das vagas para o quadro de servidores técnicoadministrativos e docentes do quadro permanente da UEFS
(Resolução CONSEPE 123/2020 (Art. 17). A oferta inicial
será realizada nos Polos UAB de Salvador/Periperi, Simões
Filho, Pintadas, Rio Real e Feira de Santana.
• Forma de Ingresso: Processo seletivo público
regulamentado pelo Edital 05/2020. A seleção abrangeu:
análise curricular (Prova de títulos), de caráter
classificatório, e análise de carta de intenção (plano
profissional).

• Duração do Curso: 18 (dezoito) meses.
• Carga horária total: 450 horas.
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Justificativa
O Curso de Especialização em Educação Inclusiva
insere-se no conjunto de medidas que vêm sendo
implementadas no Brasil, particularmente na Bahia, que
expressam o esforço de governos, instituições e segmentos
organizados para assegurar a todos o direito à educação
escolar com qualidade humana e social.
Para garantir o acesso, a permanência e o êxito de
estudantes na escola, um dos grandes empecilhos situa-se
na formação de professores, que carece de uma base
consistente para o cenário que está posto, pois de um lado
há uma nova demanda que impacta a atuação dos
professores, em função do acesso das pessoas com
necessidades educacionais especiais na escola,
notadamente aquelas com deficiência de caráter sensorial
(surdas, cegas e com surdocegueira), físico e intelectual e,
por outro lado, há lacunas na política de formação de
professores por não contemplar, de fato, o referido público.
Assim, no contexto brasileiro e baiano, torna-se
imprescindível possibilitar a formação de professores e de
profissionais em Educação Especial/Inclusiva no âmbito da
Pós-Graduação, para melhor qualificação desse
profissional. Desse modo, a função deste curso é a de
fomentar, sustentar e integrar estudos, metodologias e
recursos, no campo da educação inclusiva, com a
proposição de romper com o silêncio e o isolamento em
relação às diferenças e às deficiências dos alunos,
suscitando alterações na invisibilidade desse alunado. Isso
perpassa pela sala de aula, pela escola e pela sociedade e,
sem dúvidas, o preparo do professor, neste contexto, é um
diferencial.
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Objetivos
Objetivos Gerais:
• Compreender os pressupostos teórico-metodológicos que
embasam a Educação Especial/Inclusiva, mediante o
exercício da reflexão, da construção e ressignificação de
conhecimentos voltados ao desenvolvimento e à
escolarização de pessoas com deficiência (sensorial, física e
intelectual), Transtorno do Espectro Autista e altas
habilidades nas classes comuns.

• Fortalecer habilidades de comunicação por meio de
discussões presenciais e a distância, com o uso do ambiente
virtual de aprendizagem.

Objetivos Específicos:
Conhecer os aspectos legais, políticos, filosóficos e sociais que
respaldam a educação especial na perspectiva da educação
inclusiva.
Identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos, nas
classes comuns, para atender às suas especificidades
Analisar situações-problema propondo alternativas
enfrentamento para as dificuldades encontradas.

de

Identificar serviços de apoio e de Tecnologia Assistiva que possam
potencializar o processo de ensino/aprendizagem.
Articular parcerias com os professores das SRM e outros
profissionais para promoverem a formação continuada.
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Concepção do curso
A intencionalidade desse curso é privilegiar tanto a dimensão
profissional quanto política, para que os egressos tenham o
seguinte perfil profissional:

Princípios Epistemológicos
Esses princípios devem sustentar a formação e o perfil do
profissional expressos através de duas dimensões:
a) Dimensão epistemológica que diz respeito à escolha e aos
recortes teórico-metodológicos das áreas e disciplinas
ligadas às ciências que integram o currículo do curso;
b) Dimensão profissionalizante que diz respeito aos suportes
teórico-práticos que possibilitam uma compreensão do
fazer do professor em todas as suas relações sociopolítica,
cultural e ética.

Princípios Metodológicos
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Avaliação da aprendizagem
O estudante será avaliado em três situações distintas:

- durante a oferta das disciplinas, a partir de
atividades realizadas a distância, como pesquisas,
exercícios e outras tarefas planejadas para o
desenvolvimento da disciplina;
- durante os encontros presenciais (após retorno às
aulas presenciais), a partir da realização de provas,
apresentação de trabalhos e realização de outras
tarefas propostas no encontro;
- ao final do curso, com a elaboração de monografia,
TCC e/ou produção de material didático, software e
outras mídias, com respectiva defesa em banca
examinadora.

Nessas situações de avaliação, os tutores e os
professores formadores deverão estar atentos para observar e
fazer o registro dos seguintes aspectos: a produção escrita do
estudante, seu método de estudo, sua participação nos
encontros presenciais, nos fóruns e nos bate-papos; se ele
está acompanhando e compreendendo o conteúdo proposto
em cada uma das disciplinas, se é capaz de posicionamentos
crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e à sua
prática profissional (dimensão cognitiva) e na realização de
estudos de caso e de pesquisa, a partir de proposições
temáticas relacionadas ao seu campo de formação
profissional, entre outros fatores.
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Estrutura curricular
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Informações sobre os
Polos
Polos de Apoio Presenciais da UAB

Relação dos Polos de Apoio Presenciais
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Estrutura administrativopedagógica

UEFS

DEDU

Fonte: adaptada de Preti (1996)

Referência:
PRETI, Oreste. (Org.) Educação a Distância: inícios e indícios de um percurso. Cuiabá: NEAD/IE,
UFMT, 1996. Disponível no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI:
http://www.pdi.uefs.br/arquivos/File/PDI_UEFS_2017_2021.pdf. Acessado em: 22 abril 2021.
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AVA/MOODLE
O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Moodle), ou seja, Ambiente de Aprendizado Modular
Orientado ao Objeto foi lançado em 2002 pelo australiano
Martin Dougiamas, educador e cientista computacional. Tratase de um Sistema de Gestão da Aprendizagem (Learning
Management Sistem – LMS) que disponibiliza uma série de
recursos síncronos e assíncronos, que dão suporte ao
processo de ensino e de aprendizagem.
O Moodle da UAB/UEFS é um ambiente virtual de
aprendizagem e apoio tanto às disciplinas da UEFS como
também aos cursos de extensão oferecidos na modalidade
EAD. A sua implantação está associada ao início da oferta de
cursos a distância pela UEFS/CAPES/UAB.
Atualmente, o Moodle da UAB/UEFS conta com mais de 400
cursos, entre eles os de pós-graduação, graduação, extensão,
capacitação e cursos MOOC (cursos sem tutoria, totalmente
autônomo). Nesses cursos, estão distribuídos os mais de 5400
usuários, entre professores, alunos e profissionais da
educação das redes municipal e estadual.
Link para acesso ao Moodle UEFS: http://moodle3.uefs.br/.
Disponível também em App, na loja de aplicativos da versão
Android ou IOS.
Fonte: https://moodle.org/?lang=pt_br

Interfaces do Moodle
Os Chats são espaços de socialização entre alunos e
professores, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre os
sujeitos no processo de construção de conhecimento, de forma
síncrona.
O Fórum de Discussão é um espaço criado para a realização de
discussões, no formato assíncrono, sobre uma determinada
temática apresentada pelo professor do componente disciplinar.

As Tarefas são atividades solicitadas pelo professor que deverão
ser realizadas pelos alunos do componente, de forma
assíncrona.
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Outras informações
Linhas de Pesquisa
As linhas de pesquisa constituem ponto de referência para
consolidar estudos e pesquisas no curso e oportunizam ao
aluno optar por uma área de interesse para consolidar seu
percurso acadêmico. As linhas que nortearão os projetos de
pesquisa são:
I. Legislação e políticas públicas para inclusão escolar;
II. Formação docente e metodologias pedagógicas nas
áreas da deficiência, condutas típicas e altas
habilidades;
III. Organização do fazer pedagógico na escola regular e
especial: planejamento, currículo e avaliação
educacional.
A elaboração do TCC deverá desenvolver projetos pautados
nas linhas de pesquisa citadas anteriormente.

Metodologia

Educação
a Distância
Oferta
semipresencial

Aulas on-line
e presenciais

Ambiente
Virtual de
Aprendizagem

Polo de
apoio
presencial
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
NA UEFS
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Grupo de Estudo e
Pesquisa em Educação
Especial - GEPEE
O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Especial (GEPEE), vinculado
ao Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), desde sua implantação em 2002, vem efetivando ações
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão no eixo da educação
especial na perspectiva inclusiva. Nesse sentido, as atenções convergem
para a ressignificação de uma escola para todos, no entendimento de
que o esforço para a inclusão vai além das prerrogativas legais, passa pelo
respeito à cidadania e pela definição de uma orientação acadêmica de
ingresso, acesso e permanência para todos estudantes. O grupo tem
parcerias interdepartamental e interinstitucional na perspectiva de
fortalecer e ampliar a discussão sobre o processo de inclusão no contexto
universitário e nas ambiências da escola básica.

LINHA DE PESQUISA:
•
•
•
•

Educação Especial na perspectiva inclusiva
Direitos civis da pessoa com deficiência
Educação e saúde: implicações nos espaços escolares
Políticas públicas em atenção à diversidade
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Núcleo de Acessibilidade da
UEFS (NAU)

Com a finalidade de acompanhar a implantação e implementação
de ações relacionadas à Política Institucional de Educação Inclusiva,
aprovada pelo CONSEPE (2012), o Núcleo de Acessibilidade da
Universidade Estadual de Feira de Santana (NAU) foi criado em abril,
pela Portaria nº 629/2017, e funciona em espaço próprio desde
janeiro de 2019. É constituído por profissionais vinculados a
diversas instâncias da Universidade, professores e funcionários do
corpo técnico-administrativo, para assegurar a interação propositiva
e participativa no planejamento, na execução e na avaliação das
propostas.
Dentre as várias ações previstas na Política Institucional da
Educação Inclusiva, o NAU propõe-se a atuar no âmbito da
formação acadêmica dos estudantes e dos docentes para
possibilitar participação e aprendizado a todos os estudantes,
como os que possuem deficiência ou outras necessidades
educacionais especiais, contribuindo para a formação humana dos
estudantes e profissionais da UEFS, por meio de processos
educacionais orientados por valores democráticos, solidariedade,
compaixão, sensibilidade para a convivência com a
diversidade/diferenças humanas sem que essas sejam motivo de
preconceito e discriminação.
Além disso, o NAU objetiva articular ações com as diversas
instâncias da Universidade, com estrutura física, material,
equipamentos e pessoal especializado para propiciar suporte a
estudantes, professores e funcionários, orientando e
acompanhando, em parceria com as instâncias administrativas, os
Colegiados e Departamentos, o processo inclusivo, tornando a
Universidade acessível a todos.
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O presente trabalho foi realizado com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de
Financiamento 001.
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