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1. Justificativa:
A inclusão de alunos com necessidades especiais e/ou com deficiência é uma realidade nas escolas
públicas. Fala-se muito de Salas de Recursos Multifuncionais, de Atendimento Educacional Especializado e
do papel das APAEs nesse movimento de inclusão. Para isso, é necessário que os professores conheçam os
recursos tecnológicos disponíveis nos dias de hoje, para o apoio à pessoa com deficiência. É nesse sentido,
que esta disciplina busca apresentar esses recursos e sugerir seu uso, em situações específicas de ensino.

2. Ementa:
A tecnologia da informação e os benefícios do desenvolvimento tecnológico; desafios do apoio a pessoas com
deficiências sensoriais, distúrbios motores e problemas em processamento cognitivo; recursos tecnológicos
para pessoa com deficiência; dispositivos de acesso ao computador; recursos multimídia e softwares de apoio.

3. Objetivo Geral:
Levar o aluno a compreender quais são os recursos tecnológicos existentes para o apoio da pessoa com
deficiências sensoriais, motoras ou de processamento cognitivo, conhecer os dispositivos existentes para
vencer as barreiras da deficiência e promover a inclusão social da pessoa com deficiência superando
problemas específicos que dificultam a integração entre pessoas com deficiência e a sua comunidade-alvo.

4. Objetivos Específicos:
• Levar o aluno a refletir sobre o desenvolvimento tecnológico e o uso da tecnologia da informação;
• Apresentar ao aluno os recursos tecnológicos que podem beneficiar a pessoa com deficiência;
• Apresentar os dispositivos, que facilitam à pessoa com deficiência o acesso ao computador;
• Refletir com os alunos os conceitos relacionados à acessibilidade e à Tecnologia Assistiva.

5. Duração:
A disciplina será ofertada em 5 (cinco) semanas, equivalendo a uma carga horária de 40h.

6. Metodologia:
A disciplina será ofertada inteiramente em Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA interativo, acessado
através da Internet, customizado para a UNIAPAE. O material didático será constituído por: Texto Básico
produzido pelo professor conteudista, textos complementares, atividades avaliativas, páginas web criadas
a partir do texto básico, vídeo-aulas, vídeos e tutoriais, links e outros recursos de suporte à aprendizagem.
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As interações individuais e coletivas, entre alunos e tutores e alunos entre si, se darão no próprio AVA
através dos instrumentos de Mensagens e Fóruns. Será proposto um Fórum Temático pontuado, para
discussão de temas propostos pelo professor.

7. Unidades de Ensino:
I - Recursos tecnológicos
• Desenvolvimento tecnológico
• Avanços tecnológicos e Tecnologia da Informação
• Uso de tecnologia da Informação no Brasil
• Benefícios, perigos e desafios do desenvolvimento tecnológico
II - Desafios do apoio à pessoa com deficiência
• Deficiências sensoriais que dificultam a integração da pessoa com deficiência
• Deficiências motoras que dificultam a integração da pessoa com deficiência
• Deficiências de processamento cognitivo, que dificultam a integração da pessoa com deficiência
III - Acessibilidade
• Acessibilidade e o design acessível
• Heurísticas de acessibilidade
IV - Tecnologia Assistiva
• Conceituação e caracterização de Tecnologia Assistiva
• Recursos tecnológicos para os diversos tipos de deficiências
• Tecnologia Assistiva em ambiente computacional
• Dispositivos de acesso ao computador
• Recursos multimídia e software de apoio

8. Sistema de avaliação, distribuição de pontos e certificação:
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter, no mínimo, 70% dos pontos distribuídos nas
atividades avaliativas propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo 90 pontos atribuídos à
Atividade Objetiva e 10 pontos à qualidade da participação de cada aluno no Fórum de Discussão Temático.
Na Atividade Objetiva o aluno tem direito a 3 (três) tentativas de acerto, prevalecendo a nota mais alta.
A Atividade de Recuperação terá o valor de 90 pontos, substituindo o valor da Atividade Objetiva regular,
tendo o aluno direito a apenas 1 (uma) tentativa de acerto.
Haverá uma Recuperação Global, por disciplina, no final do curso, em data fixada no Cronograma, no
valor de 100 pontos, com direito a apenas 1 (uma) tentativa por aluno. Essa Atividade substituirá as notas
obtidas no decorrer da disciplina e à ela terão acesso todos os alunos não aprovados na mesma.
Para obter a certificação, o aluno deverá obter no mínimo 70% dos pontos distribuídos em cada uma das
disciplinas, inclusive no Trabalho Final.
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