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AEE
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM

Atendimento Educacional Especializado

100% ONLINE
ESTUDE ONDE E QUANDO VOCÊ QUISER

INÍCIO IMEDIATO
DURAÇÃO
MÍNIMA: 30 DIAS - MÁXIMA: 6 MESES
CARGA HORÁRIA: 730 horas

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Qualificar profissionais da área da educação para a
realização do Atendimento Educacional Especializado
em salas de recursos multifuncionais e/ou Centros de
Atendimento Educacional Especializado, aprimorando, também, a formação de professores que atuam
nas salas de aula comuns, proporcionando o acesso a
conhecimentos e subsídios para uma prática pedagógica qualificada, que responda aos desafios do processo educacional inclusivo e contribua para o desenvolvimento e autonomia do aluno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Refletir sobre a necessidade da transformação conceitual e prática da escola, como garantia de direito à
educação para todos.
• Desenvolver competências para a oferta do Atendimento Educacional Especializado através de estudos
direcionados para a organização e atuação em salas
de recursos e/ou centros especializados em AEE.
• Propiciar subsídios para práticas que auxiliem na
ação pedagógica e interação com a pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/
transtorno do espectro autista e altas habilidades.
• Possibilitar a interlocução entre o professor da sala
de aula comum com o professor do AEE, contribuindo
para garantir ao aluno com deficiência um trabalho
pedagógico de qualidade.

ESTUDE EM CASA
O curso é desenvolvido a distância, por meio de
leituras, atividades práticas, videoaulas e avaliações,
realizadas através da plataforma de aprendizagem do
Portal.Ensino.digital
Você estuda na hora que quiser, realizando o curso em
apenas 1 mês ou em até 6 meses, dependendo da sua
flexibilidade de tempo.

MODALIDADE: EaD
PÚBLICO-ALVO: Destina-se a profissionais da
educação e áreas afins, estudantes de cursos de
licenciatura e de nível médio (magistério).
CARGA HORÁRIA: 730 horas
DURAÇÃO: Mínimo: 30 dias e Máximo: 6 meses
(duração condicionada à aprovação em cada módulo).

CORPO DOCENTE: Composto por professores
especialistas, mestres e/ou doutores.
O curso de Capacitação em Atendimento Educacional
Especializado está organizado atendendo aos
preceitos da Legislação Nacional que normatizam o
AEE.

CERTIFICAÇÃO
Ao concluir todos os módulos, o cursista receberá em sua casa o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. O
certificado é emitido em nível de extensão/qualificação profissional pela Uníntese e UTP - Universidade
Tuiuti do Paraná, com validade em território nacional.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR / EIXOS TEMÁTICOS
Módulo 1
A Educação Especial frente à diversidade e à inclusão;
Fundamentos do Atendimento Educacional Especializado;
Articulações entre a sala de aula comum e o AEE.

30h
40h
20h

Módulo 2
Deficiência Física e Mobilidade Reduzida;
Deficiência Física: Paralisia Cerebral;
Deficiência Visual: Cegueira e Baixa visão;
Deficiência Visual: Braille e Soroban;
Deficiências Múltiplas e Surdocegueira.

20h
20h
30h
80h
50h

Módulo 3
Deficiência Intelectual;
60h
Os Transtornos Globais do Desenvolvimento & Transtorno do 60h
Espectro Autista (TEA);
Altas Habilidades.
60h

Módulo 4
Acessibilidade e Tecnologias Assistivas;
30h
Deficiência Auditiva e Surdez:
60h
– Linguagem, Surdez e Educação Bilíngue;
– A Língua Portuguesa como segunda língua para surdos;
Deficiência Auditiva e Surdez: Língua Brasileira de Sinais – 80h
LIBRAS.

Módulo 5
Contribuições da Arte na Aprendizagem;
Organização e Planejamento do AEE;
Recursos e Atividades para o AEE.

30h
30h
30h

TOTAL: 730 HORAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este curso de Capacitação em Atendimento Educacional Especializado tem um total de
730 horas. Ele está dividido em 5 módulos, ofertados sequencialmente. Ao terminar um,
você passa para o próximo.
Cada módulo do Curso possui uma etapa chamada "Finalização", na qual encontram-se as
atividades de conclusão. A atividade de Conclusão é um questionário que você deverá
responder, depois de estudar todo o conteúdo do módulo. Nessa atividade de conclusão
você deverá obter nota mínima de 70 (setenta) para ser aprovado(a). Poderá refazer até 3
vezes esse questionário para atingir a nota exigida.
Para ser aprovado(a) no Curso e ter direito a receber seu Certificado de Conclusão, você
deverá obter a nota mínima de 70 (setenta) em todos os módulos.
O Certificado é emitido somente ao término de todo o curso (todos os módulos). Assim,
não haverá certificação individual por módulo.
Ao concluir os 5 módulos (com aprovação), você poderá emitir uma "Declaração de Conclusão" diretamente no Portal. Essa declaração servirá como documento provisório até
que seu Certificado seja enviado a você. IMPORTANTE: O Certificado do Curso é enviado
pelo correio no seu endereço, após 120 dias úteis da sua conclusão. Esse tempo é necessário para que as Instituições envolvidas na realização do Curso tenham tempo hábil para
a impressão, assinatura e registros do seu Certificado.
É importante que você saiba que este curso, mesmo tendo essa carga horária, é um curso
de Capacitação, ofertado em nível de extensão. Portanto não pode ser confundido com
pós-graduação/especialização.
Este curso, disponível no Portal Ensino.digital, é ministrado pela UNÍNTESE em parceria
com a UTP - Universidade Tuiuti do Paraná, reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). Dessa forma, o certificado tem validade em território nacional.

