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1. INTRODUÇÃO  

 

Corroborando a sentença do educador, consciente da importância da 

educação na construção de uma sociedade inclusiva, bem como de seu papel 

enquanto como instituição de ensino superior, na concretização de ideais de 

democratização e universalização do ensino, a Faculdade CEAFI visa 

desenvolver ações com a responsabilidade social e à formação do aluno numa 

visão da diversidade no mercado de trabalho.  

A transformação da faculdade em um ambiente educacional inclusivo que 

respeita as diferenças e garante a participação e aprendizagem de todos os 

alunos, na sala regular de ensino, constitui-se atualmente em um dos maiores 

desafios do sistema educacional brasileiro. Sabe-se que essa construção é 

processual, complexa, exigindo esforços e envolvimento dos diferentes 

profissionais da educação.  

Nesse novo contexto, a Educação Especial também sofreu alterações já 

que se pauta agora na perspectiva inclusiva, assumindo o papel de suporte, de 

apoio, para a escolarização que deve ocorrer na sala regular. Assim posto, o 

Projeto de Atendimento Educacional Inclusivo (PAEI) da Faculdade CEAFI 

caracteriza-se por um conjunto de ações dentre elas a contratação do 

profissional psicopedagogo e sala de atendimento psicopedagógico, tendo como 

foco principal conhecer, refletir e executar procedimentos pedagógicos a respeito 

do processo de inclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem, deficiência 

física, surdez, baixa visão/ cegueira, superdotação, autismo, diversidade étnico-

racial e sócio – econômica e gênero.  

 

2. OBJETIVOS 

O Projeto de Atendimento Educacional Inclusivo (PAEI) tem por objetivo 

o planejamento psicopedagógico na realização de atividades de ensino/ 

aprendizagem direcionadas aos alunos com dificuldade de aprendizagem 

envolvendo aspectos como: necessidades educacionais especiais (baixa visão/ 

cegueira, surdez, autismo, superdotação) diversidade étnico-racial, gênero e 

diversidade socioeconômica, inseridos nas salas regulares dos cursos 

oferecidos pela Faculdade CEAFI. 



 

 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Compreender o papel da Educação Especial em seu contexto histórico e 
atual favorecendo o enfrentamento dos problemas e desafios que se 
colocam ao profissional tendo em vista a perspectiva da Educação 
Inclusiva; 
 

 Adquirir referencial teórico que possibilite identificar o processo 
educacional de exclusão/inclusão aos alunos com  deficiências na família, 
escola e comunidade, apontando alternativas que possibilitem minimizar 
essa realidade; 
 

 Realizar modificações curriculares visando à implantação de programas 
e estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades educacionais dos 
alunos  em todos os níveis e modalidades de ensino; 
 

 Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à 
Educação Inclusiva; 
 

 Aprofundar e ampliar a abordagem da inclusão, envolvendo aspectos da 
diversidade, tais como: necessidades educacionais especiais (baixa 
visão/ cegueira, surdez, autismo, superdotação), diversidade étnico-
racial, gênero e diversidade socioeconômica; 
 

 Construir reflexões que ressignifiquem o manejo com as diferenças; 
 

3. PÚBLICO-ALVO  

 

Acadêmicos ingressantes nos diferentes cursos da CEAFI, que 

apresentarem algum tipo de necessidade de Atendimento Educacional Inclusivo 

como: deficiência física, surdez, baixa visão/ cegueira, superdotação, 

autismo,diversidade étnico-racial, gênero, diversidade sócio- econômica assim 

como palestras e formação continuada ao corpo docente, administrativo e 

gestores. 

No que concerne a alunos portadores de Deficiência Visual, a CEAFI 

assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno 

conclua o curso: 

 

I. De manter sala de apoio equipada com máquina de datilografia em braile, 
impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, 
gravador e foto copiadora que amplie textos, software de ampliação de 



 

 

tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno 
com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a 
computador; 

II. De adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile 
e de fitas sonoras para uso didático. 

 
Quanto a alunos portadores de Deficiência Auditiva, compromisso formal 

da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: 

 

I. De propiciar, sempre que necessário intérprete de língua de sinais/língua 
portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 
não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

II. De adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 
conteúdo semântico; 

III. De estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 
modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do 
curso em que o estudante estiver matriculado; 

IV. De proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre 
a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 
Para alunos com o Transtorno do Espectro Autista, a instituição, em 

atenção aos princípios da Política Nacional de Proteção aos Direitos das 

Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista, pretende promover e assegurar, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 

I A igualdade de condições para o acesso e a garantia de permanência na 
instituição, inclusive promovendo a capacitação de profissionais para o 
atendimento especializado (assistente de ensino e apoio). 

II O desenvolvimento de métodos que se adéque aos Autistas para auxiliá-
los no processo do ensino e aprendizagem, possibilitando-os a 
compreensão da capacidade de cada um e pontuando fatores como: a 
acessibilidade, a avaliação, o planejamento das aulas, o atendimento 
especializado, a participação dos pais na vida escolar, com o objetivo de 
estabelecer uma parceria escola-família, bem como respeitado o seu 
tempo de aprendizado. Dessa forma espera-se que todos esses 
elementos de forma conjunta possam somar para que cada aluno avance 
nesse processo de forma particular; 

III A socialização com os demais atores da comunidade acadêmica, 
inclusive com os seus pares, os alunos. E, nesta relação motivar a 
compreensão e o respeito de uns para com os outros, conhecendo e 
respeitando a heterogeneidade que cada um representa e respondendo 
de acordo com suas potencialidades e necessidades apresentadas.  

IV O atendimento individualizado e reservado em sala de apoio equipada 
com recursos multifuncionais, necessários e indispensáveis a 
aprendizagem das pessoas com necessidades especiais sendo de 



 

 

grande importância de acordo à necessidade de cada aluno um ambiente 
favorável para se desenvolver de maneira saudável; 

V A contratação ou formação continuada de professores com formação na 
área da Educação Especial.  O termo professor especializado, conforme 
a Resolução CNE/CEB N° 2 estabelece, àquele que desenvolve: [...] 
competências para identificar as necessidades educacionais especiais 
para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias 
de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos 
pedagógicos e práticas alternativas, adequados aos atendimentos das 
mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 
comum nas práticas que são necessárias para promover inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2001, p. 78. 
Art. 18, § 2º). É fato, que a inclusão na sala de aula está sendo aprendida 
no dia a dia, com a experiência de cada professor. "Mas não existe 
formação dissociada da prática. Estamos aprendendo ao fazer", é o que 
pondera Cláudia Pereira Dutra, secretária de Educação Especial do 
Ministério da Educação (MEC). 

VI Ao final, não menos importante, estimular, entre os alunos, o interesse 
para a pesquisa cientifica relativa à temática da Pessoa com o Transtorno 
do Espectro Autista, contida em todas as matrizes dos cursos de 
graduação da CEAFI, em cumprimento às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, tendo emvista a relevância do tema no 
momento atual que é de construção e respeito às adversidades da pessoa 
humana. 

 
Tão importante quanto assegurar a todos os Autistas a igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na Faculdade, é saber identificá-lo. 

Conforme orientação do art. 1º, § 1º e seus incisos da lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, portanto, considera-se pessoa com 

transtorno do espectro autista, transcrição in verbis: 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do 
espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na 
forma dos seguintes incisos I ou II: 
 

I. deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e 
manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  

II. padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos. 

 



 

 

Por todo o exposto, incluir na educação superior uma pessoa com autismo 

vai além de colocá-la em uma faculdade, em uma sala regular; é preciso 

proporcionar a essa pessoa aprendizagens significativas, investindo em suas 

potencialidades, constituindo, assim, o sujeito como um ser que aprende, pensa, 

sente, participa de um grupo social e se desenvolve com ele e a partir dele, com 

toda sua singularidade. 

Por esta razão, além das ações afirmativas avençadas a cima, é objetivo, 

precípuo, da CEAFI para o trabalho com o Autista, a fim de imperar uma visão 

integracionista, promover, logo no início das suas atividades, de forma regular 

como atividade de extensão, ministrada em módulos, com a participação de 

todos os atores que permeiam o cenário da educação superior, os diretores, os 

professores, os funcionários, e os alunos, mine cursos com a sito temática, a fim 

de conscientizá-los para conhecer sobre as patologias do transtorno do espectro 

autista; sobre a importância de identificar seus pontos fortes, suas limitações,  

suas áreas de especial dificuldade, ainda, saber preparar o ambiente com mais 

recursos e estratégias de ensino, procurando entender o estilo de aprendizagem 

de cada indivíduo; estabelecer uma comunicação dinâmica e proficiente;  

favorecer a inserção de assistente de ensino de apoio para ajudá-los a participar 

de tarefas acadêmicas, bem como atividades sociais, além de muita 

compreensão de cada um no desempenho de suas funções diárias.  

Todas essas medidas, além de propiciar mais confiança e preparo para o 

trato diário com os alunos que apresentam tal patologia, visam também 

proporcionar parceria destes com a faculdade, assegurando a todos a igualdade 

de condições para o acesso e a permanência na faculdade, sem qualquer tipo 

de discriminação, em observância ao que preconiza a nossa Constituição. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABALHO  

 

As atividades pertencentes ao Projeto de Atendimento Educacional 

Inclusivo serão ministradas, preferencialmente, por professores do quadro 

docente da Faculdade CEAFI, sendo de responsabilidade dos mesmos a 

definição do Programa de Atividade, a providência de material escrito e de 

materiais de apoio didático necessários para a atividade correspondente. Os 

conteúdos e o tratamento didático-pedagógico devem ser adequados à carga 



 

 

horária estipulada para a atividade. O conteúdo deve ter base técnica e 

tratamento instrumental, privilegiando a aplicação por atividades de exercícios 

práticos. As atividades do PAEI serão realizadas concomitantemente as aulas 

regulares, a partir de cronograma definido pelo professor ministrante e aprovado 

pela coordenação dos cursos e o profissional psicopedagogo. 

O profissional responsável pelo atendimento psicopedagógico buscará 

sistematizar esforços para o desenvolvimento do corpo discente, de modo 

contextualizado e consoante às diretrizes pedagógicas da IES. As atividades 

previstas deverão desenvolver ou intensificar o domínio de conhecimentos 

específicos criteriosamente escolhidos, com caráter extracurricular às disciplinas 

da graduação, seguindo uma orientação didática e pedagógica que considera o 

participante aprendiz como sujeito de sua própria aprendizagem, cabendo ao 

professor ministrante o papel de mediador entre aprendiz e objeto da 

aprendizagem. Desse modo, tanto a escolha de conteúdos quanto a metodologia 

de aplicação adotada consideram o aluno participante como o centro do 

processo ensino-aprendizagem.  

 

4. AVALIAÇÃO 

 

Os instrumentos de avaliação previstos no Regimento Interno da IES 

devem servir estrategicamente para a constante evolução e melhoria deste 

Projeto como um todo, fornecendo elementos que se caracterizem como 

orientadores para modificações e incorporações de conteúdos, atividades, 

metodologias de aplicação, dentre outras questões, visando sempre atitudes 

igualitárias dentro da IES, culminando numa Educação Inclusiva.  

 

5. ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

A Secretaria da Faculdade juntamente com o setor Psicopedagógico da 

IES, deve operacionalizar as inscrições dos alunos para Atendimento 

Educacional Inclusivo nas atividades, tendo sido os alunos encaminhados pelo 

professor ao coordenador de curso, dando esse ciência e aval ao psicopedagogo 

responsável pelo atendimento.  
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ANEXO  
 
 

 
REGULAMENTO DO APOIO PSICOPEDAGÓGICO 



 

 

 

 

1. DEFINIÇÃO 

Artigo 1º. O Apoio Psicopedagógico funciona como apoio educativo, com 

autonomia técnica e dever de confidencialidade. 

 
2. COMPOSIÇÃO 

Artigo 2º O Apoio Psicopedagógico é assegurado por um profissional da área 

de psicologia, sendo a sua área de influência em todos os Cursos existentes na 

CEAFI. 

 
3. OBJETIVOS 

Artigo 3º O funcionamento do Apoio Psicopedagógico, a Orientação Pedagógica 

e o atendimento à Atendimento Educacional Inclusivo como: deficiência física, 

surdez, baixa visão/ cegueira, superdotação, autismo, diversidade étnico-racial, 

gênero, diversidade sócio- econômica assim como palestras e formação 

continuada ao corpo docente, administrativo e gestores. 

objetivos gerais: 
 

I. auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário; 
II. realizar orientação ao aluno, no que se refere às dificuldades acadêmicas, 

proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas 
situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e 
institucionais; 

III. acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem, 
visando o desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas, 
acompanhando o desempenho acadêmico, a evasão escolar, índices de 
aproveitamento e de frequência às aulas e demais atividades 
acadêmicas; 

IV. auxiliar na avaliação acadêmica de alunos ingressantes, buscando 
identificar as dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de 
cursos de nivelamento, bem como orientar os acadêmicos que 
apresentarem dificuldades específicas de aprendizagem. 

 

 

 

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Artigo 4º - As orientações e aconselhamento visam: 

I. orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo;  



 

 

II. encaminhamento para profissionais e serviços  especializados 
dependendo da situação apresentada; 

III. orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que 
ofereçam dificuldades de adaptação e motivação na dimensão acadêmica 
e profissional; 

IV. orientação aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso, 
coordenação de estágios, corpo docente e Comissão Própria de 
Avaliação(CPA); 

V. orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação 
profissional.  
 

Essas orientações consistem em: 
 

a) Apoio Psicopedagógico: A atividades desenvolvida têm como alvo 
problemáticas desenvolvimentais, dificuldades de aprendizagem e de 
realização escolar, problemas sociais ou de comportamento, educação 
especial, etc. O apoio será dado diretamente ao aluno ou através da 
colaboração com professores e outros profissionais. 

 
b) Orientação Escolar e Profissional: Tem como objetivo apoiar os alunos 

no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu 
projeto de vida, promovendo o autoconhecimento ao nível das 
características pessoais, valores, interesses e capacidades e a 
informação sobre os diferentes percursos formativos, bem como de 
referenciais de emprego e profissões. 

 
c) Orientação ao Portador de Transtorno de Espectro Autista: Em 

atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a 
Faculdade garante proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno de 
Espectro Autista. O aluno será atendido em suas necessidades e 
dificuldades referentes a sua vida escolar, à sua aprendizagem e 
qualidade de relacionamento que mantém com seus pares na instituição, 
no trabalho e na família.  
 

 
5. ACESSO AO ATENDIMENTO 

 
Artigo 5º - Qualquer discente da Faculdade pode recorrer ao Apoio 

Psicopedagógico.  

I. A orientação aos discentes será definida de acordo com a demanda e 
análise prévia de cada situação problema. 

II. Para o corpo discente, a demanda de orientação poderá ser manifestada 
pelo próprio discente ou por encaminhamento dos professores. 

 
6. DO SIGILO PROFISSIONAL 

Artigo 6º -As atividades do Apoio Psicopedagógico, Orientação Pedagógica e à 

Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (orientações e aconselhamentos), 

quando executados por profissional da área da Educação e ou/Psicologia, serão 



 

 

registradas em formulários específicos, respeitando o critério de sigilo 

profissional e as normas e resoluções do Profissional; Resolução CFP 07/2003; 

01/2009 e alterações. 

§ 1º - Os dados das orientações e aconselhamentos realizados serão de 
acesso exclusivo do profissional psicólogo, registrado no órgão de classe, e 
serão arquivados em armários com chaves onde apenas o mesmo terá acesso 
para consulta e registros dos casos acompanhados. 

 
§ 2ºOutros profissionais da instituição não terão acesso às informações 

confidenciais, salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo profissional 
de apoio Psicopedagógico coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação 
Pedagógica que componham a equipe de trabalho ou o usuário ou responsável 
por menores de idade, de acordo com a Resolução CFP 01/2009. 

 
§ 3ºNo caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou 

profissionais da área clínica serão adotados procedimentos do Art. 15, do Código 
de Ética Profissional/CFP. 

 

7. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO 

 

Artigo 7º - O Apoio Psicopedagógico e Orientação Pedagógica e à Pessoa com 

Transtorno de Espectro Autista funcionará em local próprio e seu horário de 

funcionamento será definitivo pela Direção Geral em cada semestre letivo. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 8º - Este Regulamento só pode ser alterado se aprovado pela maioria 

simples dos membros do CA/CEAFI.Os casos omissos e as interpretações deste 

regulamento serão dirimidos pela Direção da Faculdade juntamente com as 

Coordenações dos cursos. 


