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Informações Importantes:

 Site da UFSM:

http://site.ufsm.br/

 Site do Curso: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-

maria/educacao-especial/

 Página do Curso - Facebook:

Educação Especial Noturno - UFSM

 Email institucional: eduespecialnoturno@ufsm.br

http://site.ufsm.br/
mailto:eduespecialnoturno@ufsm.br


OBJETIVOS:

 Promover a formação do Educador Especial,
para planejar, executar, avaliar e refletir pela
prática da pesquisa o atendimento
complementar de educação especializada
para alunos que apresentam deficiência visual,
surdocegueira, transtorno do espectro autista,
altas habilidades/superdotação e deficiência
intelectual, sendo essas consideradas
limitadoras de seu processo de aprendizagem
em sistemas comuns/regulares.



 Oportunizar a formação de profissionais em

Educação Especial, alicerçada nos valores

humanos e éticos, tendo esse que construir em

si a competência teórica e prática para o

enfrentamento das complexidades emergentes

do contexto social, econômico, político,

cultural e, especificamente educacional, em

que a demanda de sujeitos dessa profissão está

inserida.



ESTRUTURA CURRICULAR

• Eixo 1:

Educação e Educação Especial:
fundamentos em ação, que irá orientar

a organização disciplinar do primeiro

ano do curso (1º e 2º semestre).



 Eixo 2: 

Contextos e Prática na Educação Especial, que
irá organizar o bloco de formação na
especificidade do trabalho profissional do
segundo e terceiro ano do curso (3º, 4º, 5º, 6º e 7º
semestres). Esse eixo levará em consideração o
estudo a avaliação de desenvolvimento e
aprendizagem e a proposição de práticas
educativas com os diferentes sujeitos e linhas de
atuação.



 Eixo 3:

Pesquisa Profissional e Estágio, que irá
estruturar o último ano do curso (8º e 9º
semestres) tendo em vista o projeto e
desenvolvimento de uma pesquisa em uma
das linhas de atuação, sendo esse também,
foco da observação, planejamento,
desenvolvimento e avaliação da atuação
profissional através do estágio/prática
supervisionada.



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO: em fase

de tramitação para alterações

Número de semestre: 

- Atual: 09

- Próximo: 10

Áreas: 

- Atual: DV, DM, SC, TGD e AH/SD

- Próximo: DV, DI, AUTISMO, AH/SD e Surdez

Estágio Supervisionado: 

- Atual : 8º e 9°

- Próximo: 7º, 8º e 9º



PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

OU DAS DISCIPLINAS....

 Participação em Projetos diversos que envolvam 

Ensino, Pesquisa e Extensão;

 Grupos de Pesquisa;

 PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência)/ Residência Pedagógica;

 EVENTOS CIENTÍFICOS/ CULTURAIS

 Monitorias;

 Estágios Extra Curriculares (a partir do 3º semestre)



 Bolsas de trabalho em diversos setores, 

via PRAE ou de Cursos e ou Centros

 Assistência Estudantil (CEU/ 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)

 Diretórios Acadêmicos

 Bibliotecas Setoriais e Central















Obrigada


