
Links de presença para PIBID/RP: https://forms.gle/aGGtjgaTGvxjugfx9 

 

O Grupo de estudos e pesquisa em EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL (GEPEEDI) convida para a nossa  

 

 

Quinta em (REDE) 

 

DEZEMBRO 

 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

03 de dezembro – “Juventude e deficiência: a educação como direito humano” 

Dra. SinaraPollomZardo. (Universidade de Brasília, Brasília/DF). Link para a 

gravação: https://youtu.be/CuRQhz63nSQ 

 

10 de dezembro–“O trabalho docente com estudantes com deficiência em 

cursos técnicos de nível médio”. Dra.Sandra Freitas de Souza (Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG). Link para a 

gravação:https://youtu.be/--8bzAxWcTM 

 

17 de dezembro– “Eis os protagonistas”. Acadêmicos do curso de 

PaisagismoCelso Tiago Vedoin, William Becker, Henrique CoelhoeKarla 

Colussi Karla Colussi Vieira (Colégio Politécnico da Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria/RS). Link para a 

gravação:https://youtu.be/WV3D8d6bFoI 
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O Grupo de estudos e pesquisa em EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL (GEPEEDI)convida para a nossa  

 

Quinta em (REDE) 

 

NOVEMBRO 

 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

05 de novembro – “Escolarização de alunos com paralisia cerebral e as 

demandas por recursos assistivos” Dra.Gerusa Ferreira 

Lourenço(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/São Paulo). Link 

para a gravação:https://youtu.be/zwdbfVLUi40 

 

12 de novembro –CANCELADO“Reflexões sobre o uso da Comunicação 

Alternativa para a educação especial” Dra. Mariana Gurian Manzini 

(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/São Paulo). 

 

19 de novembro – “Tutoria por pares no atendimento aos alunos com 

deficiência na Educação profissional e tecnológica”Dra.Patrícia Oliveira 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Catu, 

Catu/Bahia). Link para a gravação:https://youtu.be/rrKVyP850g4 

 

26 de novembro – “Formação de professores para a educação inclusiva: 

reflexões de práticas pedagógicas por meio de casos de ensino” Dra. Viviane 

PreichardtDuek (Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Florianópolis/Santa Catarina). Link para a gravação:https://youtu.be/zzr0XtyjFAw 
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O Grupo de estudos e pesquisa em EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL (GEPEEDI) convida para a nossa  

 

 

Quinta em (REDE) 

 

OUTUBRO 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

01 de outubro –“Política de Educação Especial: Revisar ou manter?” 

Dra.EnicéiaGonçalvez Mendes (Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos/São Paulo).Link para a gravação:https://youtu.be/0X2Awzb1D4we 

https://farol.ufsm.br/transmissao/politica-de-educacao-especial-revisar-ou-

manter 

 

08 de outubro – “Desenho Universal para a Aprendizagem”, Dra.Geisa 

Bock(Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/Santa 

Catarina).Link para a gravação:https://youtu.be/SCbcgNfOTqc 

 

15 de outubro – “Currículo Funcional Natural”Dra.Maria Amélia Almeida, 

(Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/São Paulo).Link para a 

gravação:https://youtu.be/5R67NxQIwUM 

 

22 de outubro –“Educação sexual para adolescentes com Deficiência 

Intelectual” Dra.Maria de Fatima Minetto(Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba/Paraná).Link para a gravação:https://youtu.be/ADxwVjefwsM 

 

29 de outubro –“Educação e Ação Pedagógica nas Unidades Educacionais da 

Rede Apae” DraFabiana Maria das Graças de Oliveira (Coordenadora de 

Educação e Ação Pedagógica da Federação Nacional das APAE, Campo 

Grande/Mato Grosso do Sul).Link para a 

gravação:https://youtu.be/SBHYPIio7VE 
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O Grupo de estudos e pesquisa em EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL (GEPEEDI) convida para a nossa  

 

Quinta em (REDE) 

 

SETEMBRO 

 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

03 de setembro – “Educação Especial e Educação do Campo: à guisa de 

interfaces?” Dr.Washington Cesar ShoitiNozu(Universidade Federal da 

Grande Dourados, Dourados/Mato Grosso do Sul). Link para a gravação: 

https://youtu.be/cMoJUG1Zq6A 

 

10 de setembro – “Planejamento docente e estratégias de trabalho com o 

estudante PAEE no contexto dos Institutos Federais” Dra.Carla 

ArielaVillaronga (Instituto Federal de São Paulo, São Carlos/São Paulo). Link 

para a gravação: https://youtu.be/gvBuKOcBWn0 

 

17 de setembro – “O papel do professor de Educação Especial no trabalho com 

a Comunicação Aumentativa e Alternativa”.Me.Luana ZimmerSarzi(Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/Santa 

Catarina).Link para a gravação: https://youtu.be/bcJ31tcI_Pw 

 

24 de setembro – “SupportsIntensityScale-Children'sVersion: Planning 

toEnhance Access tothe General Education Curriculum for 

ChildrenwithIntellectualDisability” James R. Thompson, Ph.D. Autor principal 

das Escalas de Intensidade de Apoio, versões Adulto e Criança (Universityof 

Kansas/USA.) e Dra.Maria Amélia Almeida(Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos/SP).Link para a gravação:https://youtu.be/_S4vcW8J-og 
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O Grupo de estudos e pesquisa em EDUCAÇÃO ESPECIAL E DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL (GEPEEDI) e os acadêmicos da disciplina de HISTÓRIA E 

REALIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA MENTAL convidam para a nossa  

 

Quinta em (REDE) 

 

AGOSTO 

 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

06 de agosto – “Atuação do/a professor/a de educação especial: consultoria 

colaborativa e ensino colaborativo” DraGabriela Tannús-Valadão – 

(Uberlândia/Minas Gerais). Link para a gravação: 

https://youtu.be/cz77MSn5TQY 

 

13 de agosto –"Educação para o trabalho de pessoas com deficiência 

intelectual"João Leonel Farias (Fundação Catarinense de Educação Especial 

– Florianópolis/Santa Catarina).Link para a gravação: 

https://youtu.be/N_8sWjQdGPo 

 

20 de agosto – “Inclusão escolar do aluno com deficiência intelectual: 

pesquisas conduzidas em Mato Grosso do Sul”. DraAline Maira da Silva 

(Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados/Mato Grosso do Sul). 

Link para a gravação: https://youtu.be/BP32nzZ9fiM 

 

27 de agosto –“Dialogando sobre experiências de educar crianças e jovens 

com deficiência intelectual: contextos formais e não formais” Dr. 

SaimontonTinôco da Silva(Universidade Federal da Paraíba). Link para a 

gravação: https://youtu.be/pn7bxau6dkQ 
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Quinta em (REDE) 

 

JULHO 

 

Todos os encontros são as 19:00. 

Link para acesso: https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac 

 

Encontros: 

02 de julho – “Dialogando sobre uma prática de ensino embasada no Currículo 

Funcional Natural” – Doutoranda Elisiane Perufo Alles (Universidade Federal 

do Paraná – Curitiba/Paraná). Link para a gravação: https://youtu.be/2M-0orn-

p24 

 

09 de julho – “Contribuições do ensino colaborativo para inclusão escolar de 

alunos com DI”DraLucélia Cardoso Cavalcante Rabelo (Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará – Marabá/Pará). Link para a gravação: 

https://youtu.be/kal2DdFcpuw 

 

16 de julho – “Diálogos sobre Atendimento Educacional Especializado (AEE)” 

DraEliane Mahl (Instituto Federal Baiano, campus Alagoinhas, Bahia). Link 

para a gravação: https://youtu.be/bWy3cxo4zG8 

 

23 de julho – “Estratégias de comunicação alternativa para alunos com DI” 

DraIasmin Zanchi Boueri (Universidade Federal do Paraná – Curitiba/Paraná) 

– TRANSFERIDO PARA 03 DE SETEMBRO 

 

30 de julho – “Programas de ensino para jovens e adultos com deficiência 

intelectual: desafios e possibilidades” DraPatriciaZutião(Instituto Federal 

Baiano, campus Serrinha, Bahia). Link para a gravação: 

https://youtu.be/N571c9AkfBg 

 

https://meet.google.com/nqk-pxrk-dac
https://youtu.be/2M-0orn-p24
https://youtu.be/2M-0orn-p24
https://youtu.be/kal2DdFcpuw
https://youtu.be/bWy3cxo4zG8
https://youtu.be/N571c9AkfBg

