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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Pessoas com Necessidades Especiais II Código: HP 658 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

 
CH Total:  

CH semanal:  
Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP):  Estágio (ES):  Orientada (OR):  Prática Específica (PE):  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Aspectos psicossociais da deficiência: atitudes, as interações sociais, família e sexualidade. Os 
direitos das pessoas com necessidades especiais: saúde, educação e trabalho. O papel do 
psicólogo na inclusão social deste grupo. 

 
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 
e síncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
Aspectos psicossociais da deficiência: histórico da relação sociedade x deficiência e suas 
implicações. Modelos Médico, Social e Pós-social da Deficiência. 
Direitos da pessoa com deficiência: histórico, Política Nacional de Educação Especial, Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. 
O papel do psicólogo na inclusão da Pessoa com Deficiência: inclusão escolar, a questão do 
diagnóstico, intervenções psicológicas, inclusão no mundo do trabalho. 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Ao fim da disciplina o aluno deverá ter compreendido o processo histórico de constituição do 
conceito de deficiência, bem como o desenvolvimento dos direitos da Pessoa com deficiência 
além do papel do psicólogo no processo de inclusão social deste grupo.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Analisar as diferentes realidades sociais em que a Pessoa com Deficiência se insere e 
identificar aspectos que devem ser alvo de intervenção a fim de possibilitar a inclusão social 
deste grupo. 
Elaborar formas de intervenção psicológica promotoras de bem-estar dessa população. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 20 de janeiro 2021, ou seja, terceiro ciclo, e término na nona semana posterior (24 
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de março de 2021). As atividades assíncronas serão compostas relatórios e exercícios 
propostos aos alunos (as orientações serão disponibilizadas previamente). 
A disciplina também possui uma carga horária de atividades práticas, essas atividades 
serão propostas pela professora e orientadas pela professora e pelo monitor. Consistem 
em: assistir uma palestra remota promovida pela professora e profissionais convidados e 
efetuar o relatório da palestra, elaborar em grupo um projeto de aprofundamento a partir 
do um caso disponibilizado pela professora. 
a) sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico 
(disciplinapne2@gmail.com) para contatar o docente e o monitor da disciplina. As 
atividades que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através 
deste e-mail até as 24 da segunda-feira de cada semana.  Os encontros semanais 
ocorrerão através de equipe formada no Microsoft Teams. Os textos recomendados serão 
postados na mesma plataforma, no ambiente virtual da disciplina. 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente e seus professores convidados realizarão as atividades 
síncronas de discussão e debate. Um monitor será encarregado de realizar o 
acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para responder às dúvidas 
sobre os textos recomendados e as atividades.  
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos e outros materiais serão 
disponibilizados na plataforma Microsoft Teams.  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, e-mail pessoal registrado na 
UFPR e acesso regular a internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas serão enviadas por e-mail e 
disponibilizadas na plataforma as orientações necessárias à execução das atividades 
propostas. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de e-mail, durante o 
chat da turma com o monitor e em horários previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades semanais: resenhas de textos 
abordados na atividade síncrona.  
 
g) indicação do número de vagas:  35 (trinta e cinco vagas) 
  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Relatório da palestra. Data de entrega: Aula 03 
Objetivo: verificar a compreensão dos aspectos teóricos apresentados na disciplina.  
O relatório será composto de: relato e análise teórica da atividade. 
Projeto de Aprofundamento. Data de entrega: Aula 08 
Objetivo: verificar o desenvolvimento da análise dos cenários reais em que as questões da 
deficiência, dos direitos e da inclusão podem ser verificadas. 

mailto:disciplinapne2@gmail.com
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Trabalho escrito em grupo com roteiro prévio disponibilizado pela professora a ser entregue 
impresso. 
Apresentação do Projeto de Aprofundamento: Aulas 7 e 8 
Objetivo: verificar o domínio teórico e de análise por meio da exposição do trabalho de campo. 
Exposição do grupo com o uso de recursos à escolha do grupo.  
 
Valor das avaliações: 
Relatório da palestra:  
Projeto de Aprofundamento: 4,0 
Apresentação do projeto: 3,0 
 
Aprovação na disciplina: a média final será dada pela soma das notas obtidas nas avaliações. A 
aprovação na disciplina sem a necessidade de exame final será obtida pelos alunos que 
alcançarem média mínima igual a 7,0. 
Exame final: Para os alunos que não forem aprovados por média haverá um exame final que 
consistirá em um trabalho escrito, as orientações serão disponibilizadas antecipadamente e o 
prazo para entrega é de uma semana a contar da divulgação das notas da disciplina.   
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Angelucci, C.B.(2014) A medicalização das diferenças funcionais – continuismos nas justificativas de uma 
educação especial subordinada aos diagnósticos. Nuances: estudos sobre educação. V.25, n. 1, jan./abr. 
pp.116-134. 
Bisol, C.A.; Pegorini, N.N.; Valentini, C.B. (2017) Pensar a deficiência a partir dos modelos médico, social 
e pós-social. Cadernos de Pesquisa, v.24, n.1, jan/abr.pp.87-100. 
Diniz, D. (2013) Deficiência e Políticas Sociais. Ser Social v.15, n.32 pp.237-251.  
Nuernberg, A. (2012) A contribuição do modelo social da deficiência à psicologia social. Psicologia e 
Sociedade 24(3) pp.566-577. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
Anache, A.A. (2010) Psicologia Escolar e educação especial: versões, inserções e mediações. Em 
Aberto, v.23, n. 83 pp.73-93 mar. 
 
Safatle, Vladimir. (2011). O que é uma normatividade vital? Saúde e doença a partir de Georges Canguilhem. Scientiae 
Studia, 9(1), 11-27. https://doi.org/10.1590/S1678-31662011000100002 
 

Laplane, A. (2006) Uma análise das condições para implementação de políticas de educação inclusiva no 
Brasil e na Inglaterra. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 96 - Especial, p. 689-715, out. 2006 
 

 
 

 

Professor da Disciplina: ________________________________________________________________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 
e-mail da disciplina: disciplinapne2@gmail.com 
 

Data Tema Atividade 
Síncrona 

(18h) 

Atividade Assíncrona 
(12h) 

Atividade prática (30h) 

Aula 1 
20/01/2021 

Apresentação da 
Disciplina 

Percurso da relação 
sociedade – 
deficiência 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 
plataforma) 

Assistir a palestra 
promovida pela 
professora e 
profissional convidada 

Aula 2 
27/01/2021 

Modelos para a 
deficiência 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 
plataforma) 

Organização do grupo 
para o projeto de 
aprofundamento. 

Aula 3 
03/02/2021 

Inclusão/direitos Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

Estudo de caso (projeto 
de aprofundamento) 

Aula 4 
10/02/2021 

Inclusão escolar Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

Estudo de caso (projeto 
de aprofundamento) 

Aula 5 
24/02/2021 

Perspectivas de 
atuação do psicólogo 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

Estudo de caso (projeto 
de aprofundamento) 

Aula 6 
03/03/2021 

Inclusão e mundo do 
trabalho 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

Estudo de caso (projeto 
de aprofundamento) 

Aula 7 
10/03/2021 

Deficiência e 
aspectos 
psicossociais: família 
e sexualidade. 
Apresentação e 
discussão dos 
estudos de caso 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

Estudo dirigido 
(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

Estudo de caso (projeto 
de aprofundamento) 

Aula 8 

17/03/2021 

Apresentação e 
discussão dos 

estudos de caso 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 

 Relato das 
apresentações 

(orientações serão 
disponibilizadas na 

plataforma) 

 

Aula 9 

24/03/2021 

Exame Final Encontro 
Plataforma 
Microsoft 
Teams 
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