
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA 
 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ACONTECE NA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA 
 

Informações 

Nos dias 25 e 26 de setembro, será realizado o VII Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, da Escola de Aplicação da UFPA, uma iniciativa do Grupo de Estudo, Pesquisa, Ensino e Extensão em 

Educação Inclusiva - GEPEEI e da Coordenação de Educação Inclusiva – CEI que realizam estudos e pesquisas sobre 

educação especial e educação inclusiva. As inscrições para participar do seminário são gratuitas e podem ser feitas na 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) da escola.  

O evento visa mobilizar educadores, técnicos administrativos, estudantes, familiares e demais interessados na temática 

da Educação Inclusiva para promover discussões e reflexões sobre a Educação Especial no Contexto da Escola 

Regular. Estudos sobre as políticas públicas da Educação Inclusiva, experiências pedagógicas sobre o reconhecimento 

e a valorização das diferenças nos espaços escolares, também são temáticas abordados nesta sétima edição do 

Seminário.  

"A realização do VII Seminário de Educação Especial é de suma importância, pois além de ser um momento de 

estudos e reflexões sobre a temática da educação inclusiva, demonstra grandes possibilidades de contribuir com a 

formação dos professores e consequentemente com a inclusão de crianças, de jovens e adultos", afirma a professora 

Wanderleia Leitão, coordenadora de Pesquisa e Extensão da EA/UFPA.  

Programação – A programação do evento consta com palestras, mesas redondas, relatos de experiências, plenária, 

relançamentos de livros, além da mostra de painéis com a temática do “Reconhecimento e Valorização das Diferenças 

na Educação Básica” e uma oficina de “Ludicidade e Jogos Pedagógicos na Formação do Professor” ministrada pelo 

Prof. Dr. Waldir de Abreu.  

Segundo Wanderleia Leitão, o seminário e suas discussões estão direcionados para que a inclusão dos estudantes com 

necessidades educativas especiais se concretize. Ainda segundo a professora, a falta de investimento na formação dos 

professores e ausência de reconhecimento e valorização das diferenças nos segmentos sociais, principalmente nos 

espaços escolares, são barreiras que precisam ser removidas para que os estudantes sejam, de fato, inseridos nesses 

espaços de convivência. "Infelizmente ainda existem muitos preconceitos em relação aos estudantes que apresentam 

necessidades especiais e estão inseridos nas instituições de ensino, tanto os da educação básica, quanto os do ensino 

superior", afirma a coordenadora.  

Nesse sentido, o VII Seminário de Educação Especial da EAUFA: Por uma Sociedade Inclusiva será um espaço de 

esclarecimentos e reflexões acerca da importância de se garantir a inclusão de todos os estudantes, “além de ser uma 

ferramenta significativa, capaz de contribuir com a eliminação de barreiras excludentes ainda tão presentes nos 

cotidianos escolares”, finaliza Wanderleia Leitão. Para participar do Seminário basta se dirigir à Coordenação de 

Pesquisa e Extensão da Escola de Aplicação da UFPA no horário das 8h às 17h30 e realizar a sua inscrição 

gratuitamente. 

Serviço: 

VII Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva  

 

Data: 25 e 26 de setembro de 2013  

Hora: A partir de 08h  

Local: Escola de Aplicação da UFPA  

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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