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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA – FIC 

ANEXO IV 
 

A) DADOS DO CÂMPUS PROPONENTE 

Câmpus Santa Inês 

Endereço BR 420, Rodovia Santa Inês – Ubaíra, Zona Rural, Bahia. CEP 

45320-000 

Telefone do câmpus (73)35361213/1214/1210 

E-mail gabinete@si.ifbaiano.edu.br 

CNPJ 107249030002-50 

 

B) DADOS DO PROPONENTE 

Nome do Servidor Não preencher para submissão a editais 

Área de Formação Não preencher para submissão a editais 

Contatos Não preencher para submissão a editais 

 

C) DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (SE FOR O CASO) 

Representante da 

Entidade parceira para 

a execução do Projeto 

 NÃO SE APLICA. 

Entidade  

Esfera administrativa  

CNPJ  

Contatos  
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D) DADOS GERAIS DO CURSO 

Nome do curso EDUCAÇÃO ESPECIAL: REFLEXÕES E ADAPTAÇÕES 

NECESSÁRIAS 

Modalidade  Presencial 

Público alvo Professores da Educação Básica ou licenciandos da cidade de Santa Inês 

e municípios do Vale do Jiquiriçá (Jaguaquara, Itaquara, Ubaíra, 

Cravolândia, Jiquiriçá, Mutuípe, Laje) 

Pré-requisito para 

acesso ao curso 

Licenciatura concluída ou em curso em qualquer área de formação; 

Morador do Município de Santa Inês ou municípios do Vale do 

Jiquiriçá. 

Forma de ingresso Análise curricular 

Carga horária total 75 horas 

Periodicidade das 

aulas 

Um encontro semanal, com duração de 3 horas. 

Local das aulas Instituto Federal Baiano – Campus Santa Inês 

Turno de 
funcionamento 

Uma turma Matutino/ Uma turma Noturno 

Número de vagas  30 por turma 

Número de turmas  2 

 

E) PERFIL DO CURSO 

Justificativa do curso A educação é a ferramenta básica para a inserção de qualquer indivíduo 

em seu meio social. Ela é essencial para a construção do individuo 

enquanto cidadão socialmente ativo e independente e deve ser garantida 

a todos os cidadãos. No entanto, durante muito tempo, as pessoas com 

necessidades educacionais específicas foram deixadas à margem desse 

processo, e, ainda hoje, com todo um arcabouço de leis em torno da 

temática, pensar em educação numa perspectiva inclusiva ainda é um 

desafio. Isso ocorre porque, embora a legislação vigente, como a LDB 

1996, a Lei 10.436 de 2002, a LBI 2015, dentre outras, reafirmem o 

dever da oferta de uma educação inclusiva, com a garantia de serviços 

especializados e das adaptações curriculares e metodológicas 

necessárias para atender às necessidades específicas dos estudantes 

público alvo da educação especial, a própria formação docente não 

prepara o professor para atuar numa perspectiva inclusiva de educação, 

sendo necessário que este busque, constantemente, outras fontes de 
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formação, que possam capacitá-los para atuar junto a estes estudantes. É 

nesta perspectiva que propomos este curso de Formação Continuada, 

com o objetivo de proporcionar aos docentes e licenciandos um 

momento de reflexão acerca da Educação Especial e Inclusiva e 

apresentar algumas possibilidades de adaptações curriculares e 

metodológicas para as diferentes necessidades dos estudantes público 

alvo da Educação Especial. 

Objetivos do curso Geral: 

 Discutir os conceitos e estratégias de flexibilização e adaptação 

curricular e metodológica na perspectiva da educação inclusiva, 

considerando os principais sujeitos envolvidos nesse processo e suas 

diferentes necessidades educacionais. 

 

Específicos: 

 Conhecer as diferentes necessidades educacionais específicas e 

suas particularidades no processo de aprendizagem; 

 Discutir a legislação (passada e vigente) acerca da educação 

especial e sua aplicação prática; 

 Compreender a importância dos “Currículos” no processo de 

formação escolar; 

 Discorrer acerca dos principais elementos para se pensar a 

flexibilização e a adaptação curricular e metodológica na 

perspectiva da Educação Especial e Inclusiva; 

 Fornecer subsídios básicos para o planejamento da ação 

pedagógica; 

 Produzir materiais adaptados de acordo com as diferentes áreas 

de formação e necessidades específicas. 

Perfil profissional 

do egresso 

Ser capaz de: compreender a heterogeneidade que compõe a sociedade, 

e as salas de aula, como reflexo desta; atuar, respeitando e estimulando 

as particularidades dos processos de aprendizagem de cada estudante; 

identificar as diferentes necessidades educacionais de acordo com as 

especificidades de cada educando e adaptar o ambiente educacional, 
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planejando atividades que estimulem o estudante PAEE, sem excluí-lo 

do trabalho conjunto, favorecendo a troca de saberes e experiências 

entre todos os estudantes. 

 

F) ESTRUTURA CURRICULAR 

 
COMPONENTES CURRICULARES/CONTEÚDOS CARGA HORÁRIA 

Fundamentos da Educação Especial 6 horas 

Surdez e Surdocegueira 6 horas 

Cegueira e Baixa Visão 6 horas 

Deficiência Física, Intelectual e Altas Habilidades 6 horas 

Transtornos Globais de Desenvolvimento 6 horas 

Políticas Públicas de Inclusão 9 horas 

Currículo Escolar: Adaptação e flexibilização 9 horas 

Prática de adaptação e flexibilização curricular e metodológica 12 horas 

Artigo Final 15 horas 

 
 

G) METODOLOGIA 

 
 

H) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

 

I) ESTRUTURA DISPONÍVEL FUNCIONAMENTO DO CURSO 

Aulas expositivas, com o auxílio de recursos audiovisuais; apresentação e discussão de filmes que 

abordem a temática do curso; aulas práticas, com vivências em salas de recursos multifuncionais da 

região e elaboração de planos de aulas, currículos e materiais adaptados. 

 

A avaliação se dará:  

(i) de forma processual e continuada: observando a assiduidade, participação e cumprimento 

das atividades propostas;  

(ii) ao final do curso. Os alunos deverão apresentar, em duplas, um artigo contendo, além de 

uma reflexão acerca da importância da Educação Especial e Inclusiva, uma proposta de 

adaptação curricular voltada para sua área de formação, que contemple uma necessidade 

educacional específica, definida em sala, por meio de sorteio. 
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J) ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

Sala de aula, com quadro branco; 

pincel atômico;  

apagador; biblioteca;  

equipamento audiovisual (projetor multimídia com saída de áudio); notebook;  

sala de recursos multifuncionais; 

Soroban - quantidade: 2; 

Kit Material dourado - quantidade: 2; 

Reglete com punção - quantidade: 2; 

Tesoura mola - quantidade: 2; 

Kit figuras geométricas em 3D  - quantidade: 2 

Esquema corporal - quantidade: 2; 

Kit de jogos de treino articulatório quantidade: 1; 

 Kit de bolas de isopor, tamanhos variados - quantidade: 8; 

Placas de isopor de diferentes profundidades - quantidade: 8;  

folhas de EVA cores variadas - quantidade: 20;  

papel cartão cores variadas - quantidade: 20;  

cartolina cores variadas - quantidade: 20;  

papel crepon cores variadas - quantidade: 20;   

pistola para cola quente  - quantidade: 3;  

bastões de cola para pistola de cola quente- quantidade: 20;  

papel veludo cores variadas - quantidade: 20;   

papel metálico cores variadas - quantidade: 20;  

 kit de pinceis tamanhos variados - quantidade: 3;  

lápis 6 b – quantidade 12;  

papel ofício folha reciclada – quantidade 2 resmas;  

kit de tinta gauche 6 cores – quantidade 10;  

kit de lápis de cor 24 cores – quantidade 6;  

massa de biscuit cores variadas - quantidade: 20 unidades; 

Impressão e encadernamento de apostilas: 60 apostilas, com 80 páginas cada. 
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L) CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUE IRÁ ATUAR 

NO CURSO 

 
 

M) ORÇAMENTO 

Wasley de Jesus Santos – Docente de Libras; 

Edson Vicente dos Santos  – Revisor de texto Braile; 

Marisa Santos Tomé de Souza– Tradutora e Intérprete de Libras 

Alessandra Souza Silva – Docente de Atendimento Educacional Especializado 

 

Materiais: 500,00 
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