
 

Informações sobre o curso “Educação Inclusiva”  
(Período de Realização: 18/03 a 17/06/2019) 

 
1. Apresentação 
O curso de extensão a distância “Educação Inclusiva” tem como objetivo apresentar os princípios 
básicos para a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Os participantes 
terão oportunidade de: 

 Refletir sobre os princípios para a organização de uma escola inclusiva; 

 Ampliar seus conhecimentos sobre os transtornos funcionais específicos, as altas 
habilidades ou superdotação, o transtorno do espectro autista, as deficiências físicas, 
auditivas, visuais, intelectuais, múltiplas e a surdocegueira. 

A professora responsável pelo acompanhamento dos participantes será a Profª Denise Rocha Belfort 
Arantes, doutoranda em Psicologia. Para um melhor aproveitamento, sugerimos uma dedicação 
média de 7 (sete) horas por semana, nos dias e horários em que tiver disponibilidade, uma vez que 
não haverá atividades síncronas. 

O curso será realizado totalmente a distância, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do 
CSF/RSB (csf.rsb.org.br), no qual serão publicados os materiais e realizados fóruns de discussão para 
promover a interação entre os participantes e os debates.  

As vagas serão preenchidas de acordo com a sequência das inscrições. A matrícula somente será 
confirmada após o pagamento do 1º boleto, a ser enviado por e-mail. 

 
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/7zbJ7f63Yk1O7qe12  
Período de realização: 18/03 a 17/06/2019 
Inscrições abertas até 28/02/2019 
Quantidade de vagas: 50 (cinquenta) 
 
2. Conteúdos 
Sensibilização e reflexão acerca da política inclusiva. Transtornos Funcionais Específicos. Deficiência 

Intelectual. Deficiência auditiva. Deficiência Física. Deficiência Visual. Surdocegueira e Deficiência 

Múltipla. Transtornos do Espectro Autista. Altas habilidades/Superdotação. Adaptação Curricular. 

Tecnologias Assistivas. Orientações para a elaboração de Regimento Escolar Inclusivo. 

3. Destinatários 
O curso destina-se aos Orientadores Educacionais, Coordenadores Pedagógicos e Professores de 
todos os segmentos. 
 
4. Carga horária  
A carga horária total é de 60 (sessenta) horas.  
 
5. Investimento 
R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo 3 (três) parcelas de R$ 40,00, com vencimentos previstos 
para 10/03/2019, 10/04/2019 e 10/05/2019. Os participantes inscritos receberão os boletos 
bancários por e-mail. Somente serão matriculados aqueles que efetuarem o pagamento do 1º 
boleto até o dia 10/03/2019. 
 
6. Certificação 
Ao final do curso, os colaboradores serão devidamente certificados pelo Centro Salesiano de 
Formação da RSB.  
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