UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO PARA O ESTUDANTE COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO– AEE-AH/SD

Coordenação: Ana Cláudia Oliveira Pavão
Equipe de apoio pedagógico:.Tatiane Negrini e Sílvia Maria de Oliveira Pavão
Carga horária do curso: 180 h/a
Modalidade: EaD
Instituição promotora: UFSM/ SECADI/MEC
Início das aulas: novembro 2017
Término do curso: julho 2018
NÚMERO TOTAL DE ALUNOS: 300
NÚMERO TOTAL DE TURMAS: 12
NÚMERO TOTAL DE ALUNOS/ TURMA: 25
CONTATOS:
Telefone: 55 3220-9622
E-mail: aeeufsm@gmail.com,

Disciplinas
1 Módulo: Políticas e Legislação - Perspectiva legal do AEE (Política de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Decreto
7.611/2011, Resolução 04/2009 – CNE e outras).
2 Módulo: Altas habilidades/superdotação: conceitos e características.

30
horas

30
horas
3 Módulo: Alternativas de atendimento e estratégias de apoio para os alunos 30
com altas habilidades/superdotação: relações entre o ensino comum e o horas
atendimento educacional especializado
4 Módulo: O processo de identificação e avaliação: conhecer as diferentes
abordagens

30
horas

5 Módulo: A organização do atendimento educacional especializado para o
aluno com altas habilidades/superdotação.
6 Módulo: As altas habilidades/superdotação, deficiências e transtornos de
aprendizagem: interloçuções no fenômeno da dupla excepcionalidade.

30
horas
30
horas

Elaboração e entrega do Trabalho Final

DINÂMICA PEDAGÓGICA:
A dinâmica pedagógica compreende um professor por disciplina e um tutor para 25
alunos. O material didático será impresso e online disponibilizado no ambiente de
aprendizagem no qual serão utilizadas as ferramentas de interação, além de aulas ao vivo,
para debates online. Estão previstos chats/bate-papos em horários combinados com
o professor e o tutor. Os professores e tutores entrarão em contato com seus alunos,
orientando-os ao uso do ambiente. Os alunos deverão OBRIGATORIAMENTE ter
acesso à internet. Além de dispor de 4 horas semanais para estudos e realização das
tarefas.

PROCESSO SELETIVO DOS ALUNOS:
Critérios para inscrição:
Poderão se inscrever professores da rede pública estadual ou municipal que:
Estão atuando ou ter experiência em Atendimento Educacional Especializado- AEE.
Possuem formação na área da educação com cursos de aperfeiçoamento, capacitação
e/ou outros na área da Educação Especial.
Inscrição:
1º Passo – Preenchimento de Formulário:
Para esta edição estamos utilizando um formulário para realizar a inscrição. Basta você
acessar o Link Formulário e responder a todas as questões.
Salientamos que é de responsabilidade exclusiva do professor-cursista o envio e o
preenchimento correto de todas as informações do Link Formulário, caso contrário a inscrição não
será validada. NÃO serão corrigidos dados após o recebimento do formulário e NÃO
confirmaremos recebimento de dados.
O prazo de inscrição é de 18/09/2017 a 08/10/2017.
Dados postados pelo correio, com data após o dia 08 de outubro NÃO serão considerados.

2º Passo – Envio dos Ofícios:

Os Ofícios, modelos em anexo, assinado e carimbado pelo Dirigente de Educação
(Secretaria de Município, Secretaria de Estado ou Direção de Escola), e pelo professor cursista
deverão ser enviados até o dia 08 de outubro de 2017 por correio aos cuidados da Coordenação
do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado para o estudante com
altas habilidades/superdotação – AEE-AH/SD, para o seguinte endereço:

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
CAED - Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional

Especializado para o estudante com altas habilidades/superdotação – AEEAH/SD.
Avenida Roraima, nº 1000 - Cidade Universitária – Prédio 67, Sala 1116
Bairro: Camobi.
Santa Maria-RS
CEP: 97105-900

Estes ofícios servirão como Termo de Compromisso firmado entre o professor-cursista,
dirigente de educação e a Universidade Federal de Santa Maria, e tem como objetivo evitar
inscrições de professores que não tenham interesse em realizar o curso, contendo a evasão e
desperdício de recursos públicos.

Endereço para inscrição:
http://coral.ufsm.br/caed/index.php/cursos/aee-ah-sd

CERTIFICAÇÃO:
O certificado de Conclusão do Curso será expedido pela Universidade Federal de Santa
Maria – UFSM, aos alunos que foram aprovados nos módulos e realizaram o Trabalho
Final do Curso. O aluno receberá um certificado em nível de Aperfeiçoamento em
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA O ESTUDANTE
COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO– AEE-AH/SD de 180 horas.

CRONOGRAMA:
Publicação de edital: 18/09/2017
Inscrições: 18/09 a 08/10/2017
Processo seletivo: 09/10/2017 a 17/10/2017
Resultado do processo seletivo: 18/10/2017
Início do Curso: 06/11/2017
Recesso de final de ano: 23/12/2017 a 14/01/2018

