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 Bambuí, 22/01/2021 

NOME: SIAPE:

ROSEMARY PEREIRA COSTA E BARBOSA - 2021/1º 1728131

0
45 min 50 min 60 min

Quantidade de aulas semanais
16,00 0,00 0,00

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 12,00 24,00
Conversão CH aulas 60 min

12,00 0,00 0,00

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 6 12

Co-orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 1 1 1

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 1 1 1

Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) 0,5 4 2

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 0,5 1 0,5

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 7 14

Participação como suplente  em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 0,5 2 1

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Publicação em revistas Qualis B1 e B2 (de acordo com as áreas de atuação do docente) 10 1 10

Publicação em revistas Qualis B3, B4, B5 e C (de acordo com as áreas de atuação do docente) 8 1 8

Quantidade de 

atividades
CH realizada

36 73,50

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL

ENSINO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

OBSERVAÇÃO: 

ATUALIZAR / GERAR RELATÓRIO
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Horário Acadêmico - 1º Semestre de 2021

Relatório de Professores

 Página: 143 08/09/2021     (12:34)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

ROSEMARY PEREIRA COSTA BARBOSA
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:00      
07:50    IADMI.2020/Comportamento H. nas Org.  
08:40    IADMI.2020/Comportamento H. nas Org.  
09:40 ENGP.2020/Psicologia Organizacional     
10:30 ENGP.2020/Psicologia Organizacional     
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13:00      
13:50      
14:40      
15:40   HAF   
16:30   HAF ENGP.2020/Psicologia Organizacional  
19:00  CBIO.2018A/Psicologia da Educação  ADMI.2020/Psicologia Organizacional  
19:50  CBIO.2018A/Psicologia da Educação  ADMI.2020/Psicologia Organizacional  
20:50 ADMI.2020/Psicologia Organizacional FISI.2020/Psicologia da Educação  FISI.2020/Psicologia da Educação CBIO.2018A/Psicologia da Educação
21:40  FISI.2020/Psicologia da Educação  FISI.2020/Psicologia da Educação CBIO.2018A/Psicologia da Educação
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO 

ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO (EM ANDAMENTO) DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –

 CURSO DE BACHARELADO ADMINISTRAÇÃO

 
Eu, Patrícia Carvalho Campos, declaro que os professores relacionados abaixo orientaram os seus respectivos alunos dentro dos prazos
especificados. A planilha foi atualizada em 15 de dezembro de 2021 com a aprovação de todos os professores abaixo relacionados. 

Aluno Processo SEI Orientador Data do documento no
SEI

Alice Resende de Lima 23209.003106/2021-67 Prof. Érik Campos Dominik 24/08/2021
Aline Chaves Leite 23209.002826/2021-13 Prof. Myriam Angélica Dornelas 12/08/2021

Amanda Aparecida Dias Silva 23209.002449/2020-23 Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso 14/10/2020
Carolina Martins Pedrosa

 23209.002451/2020-01 Adriana Giarola Vilamaior 13/10/2020 a
14/07/2021

Caroline Lorraine de Jesus 23209.002822/2021-27 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios
(coorientador)

21/03/2019
28/07/2021 (SEI)

Caroline Lorraine de Jesus 23209.002822/2021-27 Prof. Márcia Helena da Silva Fraga 21/03/2019
28/07/2021 (SEI)

Danilo Davi de Oliveira Borges 23209.003419/2020-34 Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso 26/11/2020
Débora Stéfani de Oliveira

Ferreira 23209.002453/2020-91 Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso 14/10/2020

Deborah Lorraine Bolina
Magalhaes 23209.004005/2021-11 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 19/10/2021 (SEI)

Eduarda Tavares Garcia 23209.002827/2021-50 Prof. Myriam Angélica Dornelas 12/08/2021

Guilherme Monteiro Ignácio 23209.002823/2021-71 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 06/06/2018
28/07/2021 (SEI)

Guilherme Monteiro Ignácio 23209.002823/2021-71 Prof. Márcia Helena da Silva Fraga
(coorientador)

06/06/2018
28/07/2021 (SEI)

Ingrid Rezende Silva Palacios 23209.003107/2021-10 Prof. Laís Karlina Vieira 22/08/2021 (SEI)
10/09/2021

Jéssica de Farias Lima 23209.002454/2020-36 Prof. Cíntia Siqueira Araújo Soares 05/10/2020

Jéssica de Farias Lima 23209.002454/2020-36 Prof. Laís Karlina Vieira
(coorientadora) 05/10/2020

Joice Mara de Faria 23209.002455/2020-81 Prof. Júlio César Benfenatti Ferreira 16/10/2020
 José Luís Urbano de Sousa 23209.003380/2021-36 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 12/09/2021
Karla Alessandra Nicolau 23209.002774/2021-77 Prof. Érik Campos Dominik 24/08/2021

 Laína Fernanda Paim Pereira 23209.002743/2021-16 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 28/06/2021
20/07/2021 (SEI)

Luís Fellipe Silva Bernardes 23209.002457/2020-70 Prof. Patrícia Carvalho Campos 22/10/2021
Marcela Ingrid Mendes Souza 23209.002828/2021-02 Prof. Myriam Angélica Dornelas 12/08/2021

Marcela Ingrid Mendes Souza 23209.002828/2021-02 Prof. Rosemary Pereira Costa e
Barbosa (coorientadora) 12/08/2021

Maria Eduarda do Prado Gomes 23209.002831/2021-18 Prof. Patrícia Carvalho Campos 03/08/2021
Maria Clara Faria Rabelo 23209.003063/2021-10 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 19/08/2021

 Mariana Sylvia Peres de Sousa 23209.003100/2021-90 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 22/08/2021
Matheus Barbosa Elias 23209.002458/2020-14 Prof. Júlio César Benfenatti Ferreira 18/10/2020

Natália Oliveira Lopes 23209.002739/2021-58 Prof. Cláudia Aparecida de Campos 20/11/2020
20/07/2021 (SEI)

Nathan da Silva Heitor 23209.002459/2020-69 Prof. Patrícia Carvalho Campos 19/10/2020

Renata Cristina de Jesus Dias 23209.002843/2021-42 Prof. Rosemary Pereira Costa e
Barbosa 13/08/2021

Valéria Cristine Pereira Gomes 23209.003108/2021-56 Prof. Laís Karlina Vieira 13/09/2021
Vívian Silvério Ferreira de

Matos 23209.003293/2021-89 Prof. Rosemary Pereira Costa e
Barbosa

02/09/2021
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Warlei Laurindo Martins 23209.002825/2021-61 Prof. Márcia Helena da Silva Fraga 05/06/2018
28/07/2021 (SEI)

Warlei Laurindo Martins 23209.002825/2021-61 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios
(coorientador)

05/06/2018
28/07/2021 (SEI)

Yara Miguel de Sousa 23209.003702/2021-47 Prof. Dênis Fernando Fraga Rios 05/10/2021
 
 

Por ser verdade, firmo o presente,
 
Att.,
Patrícia Carvalho Campos
Coordenadora de TCC e Estágio do Curso de Administração

Bambuí,17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 17/12/2021, às 11:25, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1042771 e o código CRC 32EA39AF.

23209.004903/2021-61 1042771v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos 

Direção Geral 
Diretoria de Ensino 

Departamento de Ciências Aplicadas 
Colegiado do curso de Pós Graduação em Docência

Avenida Juscelino Kubitschek, s/n - Bairro Brasília - CEP 35588-000 - Arcos - MG
3733515173 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Profa. Dra. Rosemary Pereira Costa e Barbosa SIAPE: 1728131  ,   
 atua como orientador (a) junto ao CEAD/COLPGD/IFMG Arcos, dos discentes abaixo listados no
período 2021.1.    

Nome do orientado Título do Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo e produto
educacional)

Laryssa Cristina Castro
Gomes 
Ana Paula da Silva de
Assis 

Alfabetização e letramento das crianças em tempos da pandemia COVID-19
desafios e possibilidades

Priscilla Frida Salles
Tojeiro
Edilania Reginaldo
Alves

A percepção do professor sobre a acessibilidade curricular
 

Os trabalhos de conclusão de curso consistem na produção de um artigo e de um produto
educacional.
Declaro, ainda, que as atividades estão sendo realizadas nos seguintes cursos: 
- Pós-graduação lato sensu em Docência; 
Por ser verdade e estar de acordo com nossos arquivos, assino o presente.

Arcos,22 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Soares Rossi, Técnica em Assuntos
Educacionais, em 28/07/2021, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0905126 e o código CRC 42DDBCFE.

23808.000780/2020-50 0905126v1

7



12/01/2022 19:24 SEI/IFMG - 1059599 - Declaração

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1202387&infra_siste… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências e Linguagens
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TCC

A Coordenação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
IFMG - Campus Bambuí, declara que Rosemary Pereira Costa participou como membro da banca de defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso do discente Marcos Augusto Grizante, cuja monografia intitulada "Quebrando
tabus: uma abordagem sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis no Ensino Médio" foi aprovada no dia 21 de
outubro de 2021, tendo como demais membros da banca Luciana da Silva de Oliveira (presidente da banca) e Alcilene
de Abreu Pereira.

Bambuí,12 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Augusto Lacorte, Professor, em 12/01/2022, às 17:58,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código
verificador 1059599 e o código CRC 237BC6D3.

23209.000160/2022-31 1059599v1
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Certificamos que Rosemary Pereira Costa e Barbosa, portador(a) do CPF nº 556.100.646-00, participou, 
na qualidade de Membro Avaliador, da banca composta para defesa de Estágio Curricular Supervisionado 
apresentado pelo(a) aluno(a) Francielle Oliveira Freitas, concluinte do Curso Bacharelado em 
Administração. A banca foi realizada no dia 28 de setembro de 2021, nas dependências do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Bambuí, conforme registros no 
setor responsável pela atividade.

 

Bambuí - MG, 16 de novembro de 2021.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/B2259390
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Diretoria de Ensino 
Coordenadoria de Assuntos Didáticos e Pedagógicos 

NAPNEE
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro que a Mostra de trabalhos da V Semana de Inclusão, promovida pelo NAPNEE, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Bambuí, contou com a participação dos
seguintes avaliadores: 

 

TÍTULO DO TRABALHO NOMES DOS AVALIADORES

O BRINCAR LIVRE NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO
EM ESCOLAS WALDORF

Mariângela de Faria

Samuel Leandro Fonseca Amaral

INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA: A CONSTRUÇÃO
CONCEITUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO DE UM ALUNO COM ESQUIZOFRENIA E TDAH

Nádia Alvim Muffato Silveira

Rosemary Pereira Costa

CULTURA SURDA E INCLUSÃO ESCOLAR
Layse Moura Barboza

Jurandir Soares

TABELA PERIÓDICA INCLUSIVA VERSÃO WEB: UM
RECURSO PARA AUXILIAR PROFESSORES NO ENSINO
DE QUÍMICA PARA ALUNOS SURDOS

Alcilene Abreu

Layse Moura Barboza

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FUNDAMENTOS E DESAFIOS
Nádia Alvim Muffato Silveira

Samuel Leandro Fonseca Amaral

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INCLUSÃO:
PREPARANDO A APAE DE BAMBUÍ PARA A ADOÇÃO
DAS FERRAMENTAS VIRTUAIS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

Euclides Brandao Maluf

Luciana da Silva de Oliveira
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O CAÇA-PALAVRAS COMO RECURSO EDUCATIVO
AUXILIAR NO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS
DISLÉXICOS

Samuel Leandro Fonseca Amaral

Flaviane Ribeiro da Costa

PORTFÓLIO SOBRE INTERVENÇÕES INCLUSIVAS
DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE

Alcilene Abreu

Jurandir Soares

FALAS DISCENTES SOBRE A INCLUSÃO DE UMA
DOCENTE DE QUÍMICA

Meryene de Carvalho Teixeira

João Henrique Rodrigues

NARRATIVAS E VIVÊNCIAS SOBRE INCLUSÃO NO
ENSINO DE QUÍMICA EM UMA TURMA DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

Meryene de Carvalho Teixeira

Mariângela de Faria

 

 

Bambuí,18 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Flaviane Ribeiro da Costa, Técnica em Assuntos
Educacionais, em 23/08/2021, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0928083 e o código CRC A1D17315.

23209.003061/2021-21 0928083v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 263 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

 

Atualiza composição do Colegiado e
do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Física, modalidade
Licenciatura, no âmbito do IFMG
- Campus Bambuí. 

 

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS BAMBUÍ, nomeada pela Portaria IFMG nº 266 de
16/12/2019, publicada no DOU de 17/12/2019, Seção 2, pág.20, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
 
Art. 1º. ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física, conforme o que
se segue:
 
Membros titulares:
Presidente: 
DCL – José Hilton Pereira da Silva (Coordenador) 
Docentes: 
DCL – Fabrício Vieira Andrade (Substituto do Presidente) 
DCL – Gustavo Henrique Pereira Luz
DCL – Mayler Martins 
DCL – Evandro de Ávila e Lara
DCGH – Rosemary Pereira Costa e Barbosa
DEC – Samuel Pereira Dias
TAE:
CADP – Mariângela de Faria
Discentes:
Joyce Machado Oliveira
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Janaína Cássia Ribeiro
 
Membros suplentes:
Docentes:
DCL – Maria Auxiliadora Efrem Natividade
DCGH – Valter de Mesquita
DEC – Gabriel da Silva 
TAE:
CADP – Flaviane Ribeiro da Costa 
Discentes:
Eliara Rodrigues da Silva 
Idália Ribeiro Silva
 
Art. 2º. ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Física,
conforme o que se segue:
Presidente:
DCL – José Hilton Pereira da Silva (Coordenador) 
Membros:
DCL – Fabrício Vieira Andrade 
DCL – Mayler Martins 
DCL – João Henrique Rodrigues
DCL – Gustavo Henrique Pereira Luz
DCL – Luciana da Silva de Oliveira 
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.
 
Art. 5º. Revogar a Portaria nº 253/2020.
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Margareth Francisca Silva, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 10/12/2021, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1035507 e o código CRC 66FBFB87.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 80 DE 16 DE ABRIL DE 2020

 

Alteração da composição de
Colegiado de curso e Núcleo Docente
Estruturante no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
Art. 1º Atualizar a composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme
que se segue:
 
Membros titulares
Presidente: 
DCL – Fabiana Aparecida Couto (Coordenadora)
 
Docentes: 
DCL – Fernanda Nunes Cabral (Substituta da Presidente)
DCL – Meryene de Carvalho Teixeira 
DCL – Mayler Martins
DCL – Gabriel de Castro Jacques
DCL – Marcos Rogério Vieira Cardoso 
DCGH – Rosemary Pereira Costa
DCA – Rogério Amaro Gonçalves
 
TAE:
Alice Goulart da Silva 
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Discentes:
Leonardo Silva Santos Lapa
 
Membros suplentes
Docentes:
DCL – Raphael Steinberg da Silva
DCGH – Valter de Mesquita 
DCA – Ana Cardoso C. Filha Ferreira de Paula
 
TAE:
Flaviane Ribeiro da Costa
 
Discentes:
Cristiane Felipe Rodrigues
 
Art. 3º. Atualizar a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas:
 
Presidente:
DCL – Fabiana Aparecida Couto (Coordenadora)
 
Membros:
DCL – Alcilene de Abreu Pereira
DCL – Raphael Steinberg da Silva
DCL – Ludmila Portela Zambaldi Lima Suzuki
DCL – Vássia Carvalho Soares 
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 16/04/2020,
às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0549157 e o código CRC 8D78B176.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 233 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

 

Atualiza composição do Colegiado
e Núcleo Docente Estruturante do
Curso Administração,
modalidade Bacharelado, no âmbito
do IFMG-Campus Bambuí.

 

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS(IFMG) –CAMPUS BAMBUÍ, nomeada pela Portaria nº 255 de
22 de novembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG-Campus Bambuí em
03/12/2019, e no Diário Oficial da União de 03/12/2019, seção 2, página 26, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de
2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU
de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016,
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
Art. 1º ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Administração, modalidade Bacharelado,
conforme o que se segue:
 
Membros titulares:
Presidente: 
DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)
Docentes: 
DCGH – Myriam Angélica Dornelas (Substituta da Presidente)
DCGH – Bruno Pellizzaro Dias Afonso
DCGH - Valter de Mesquita
DCGH – Érik Campos Dominik
DCL – Raphael Steinberg da Silva  
DEC - Bruna Aparecida Rezende
TAE:
Flaviane Ribeiro Costa
Discentes:
José Luís Urbano de Sousa
Luiz Fellipe Silva Bernardes

Boletim de Serviço Eletrônico em 25/10/2021 
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Membros suplentes:
Docentes:
DCGH – Marcelo Henrique Martins
DEC – Felipe Lopes de Melo Faria
DCL – Silvia Letícia Cupertino dos Santos  
DEC - Itagildo Edmar Garbazza
TAE:
Maria Amélia G. F. R. Souto
Discentes:
Alexander dos Santos
 
Art. 2º ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso Administração,
modalidade Bacharelado, conforme o que se segue:
Presidente:
DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)
Membros:
DCGH – Érik Campos Dominik
DCGH – Marcelo Henrique Martins
DCGH – Rosemary Pereira Costa
DCGH – Myriam Angélica Dornelas
DCGH - Valter de Mesquita
DCL – Rogério Amaro Gonçalves
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.
 
Art. 5º. Revogar a Portaria 257/2020.
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 25/10/2021, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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                DECLARAÇÃO           
 

 

Declaro, para os devidos fins, que a professora ROSEMARY PEREIRA COSTA E 

BARBOSA, SIAPE: 1728131 atuou como membro da Comissão de Atividades 

Complementares (CAC) do curso de Bacharelado em Administração do IFMG Campus - 

Bambuí, no primeiro semestre do ano de 2021. 

Bambuí, 07 de dezembro de 2021. 

 

 

 
___________________________________________ 

Cláudia Aparecida de Campos 

SIAPE: 2423024 

Coordenadora do Curso Bacharelado em Administração 

IFMG - Campus Bambuí 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 

CERTIFICADO
 
 

Certificamos que os servidores listados abaixo estão participando da comissão que trata sobre a criação da
Pós-graduação lato sensu em Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais. 

 

Comissão Central: 

*Érik Campos Dominik - SIAPE 1467681 - Presidente da Comissão

* Bruno Pellizzaro Dias Afonso - SIAPE 1260730

* Kátia de Fátima Vilela - SIAPE 1073449

* Sheldon William Silva - SIAPE 1121439

 

Comissão de Apoio:

* Anderson Alves Santos - SIAPE 1553282

* André Geraldo da Costa Coelho - SIAPE 1937304

* Camila Cristina de Paula Pereira - SIAPE 1802410

* Demétrius Gonçalves - SIAPE 3064238

* José Fernandes da Silva - SIAPE 1771416

* Luciana Emirena dos Santos Carneiro - SIAPE 1187273

* Ludmila Nogueira Murta - SIAPE 1846217

* Paula Andréa de Oliveira e Silva Rezende - SIAPE 1845807

* Pedro Xavier da Penha - SIAPE 1756271

* Rodney Alves Barbosa - SIAPE 1903900

* Rosemary Pereira Costa e Barbosa - SIAPE 1728131

* Tatielle Menolli Longhini - SIAPE 1311108
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Bambuí, 17 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel de Castro Jacques, Diretor(a) de Inovação,
Pesquisa e Pós-graduação, em 17/08/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erik Campos Dominik, Professor, em 17/08/2021, às
14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Simao Ferreira, Diretor(a) de Pós-Graduação, em
26/08/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0927146 e o código CRC 6191B1C9.

23209.002969/2021-17 0927146v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 85 DE 06 DE MAIO DE 2021

 

Dispõe sobre a composição da Comissão
Central e Subcomissões da
XIII Semana de Ciência e Tecnologia no
âmbito do IFMG - Campus Bambuí

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 

 

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Central e Subcomissões da
“XIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA” do IFMG Campus Bambuí, no exercício de 2021:

 

Comissão Central Cargo Siape Função

Gabriel de Castro Jacques Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2933903Presidente

Diego Fernandes Godim Técnico de Tecnologia da
Informação 2236250Membro

Eduardo Henrique Modesto de Moraes Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2937511 Membro

Fábio Junior Diniz Programador Visual 1948987Membro
Glenia Aparecida da Silveira Assistente em Administração 2083713Membro

Luciana da Silva Oliveira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2335675Membro

Luciana Gomes Germano Andrino Assistente em Administração 1099070Membro

Santiago Silva Pereira Técnico de Tecnologia da
Informação 1563197Membro

Vinícius da Encarnação Administrador 1585754Membro

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/05/2021 
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Subcomissão da Jornada Científica    

Jéssica Ferreira Rodrigues Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2396114 Presidente

Adriano Geraldo Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1516849Membro

Candice Mara Bertonha Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 3137275Membro

Claudimar Junker Duarte Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2336474Membro

Flávio Vasconcelos Godinho Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1226782Membro

Joana Zafalon Ferreira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1061187 Membro

Júlio César Benfenatti Ferreira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1364143Membro

Karina Yukie Hirata Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 3143951Membro

Marcos Alves de Farias Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1245031Membro

Robson Shigueaki Sasaki Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2143776Membro

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1728131Membro

Vássia Carvalho Soares Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1810668Membro

Subcomissão da Feira Interdisciplinar de
Produção Acadêmica (FIPA)    

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1260730Presidente

David Maikel Fernandes Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1943351Membro

Eliane Cristina de Resende Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1180007 Membro

Francisco Heider Willy dos Santos Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2193246Membro

Kamilla Soares de Mendonça Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2405194Membro

Lucas Boeno Oliveira Técnico de Laboratório/Área 2411370 Membro

Myriam Angélica Dornelas Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1496054Membro

Nayara Penoni Técnico de Laboratório/Área 1563162Membro
Subcomissão da Mostra de Extensão    

Eduardo Henrique Modesto de Morais Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2937511 Presidente

Alda Ernestina dos Santos Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1245901Membro

Fernanda Nunes Cabral Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1057261Membro

Júnia Cleize Gomes Pereira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1391041Membro

Meryene de Carvalho Teixeira Professor do Ensino Básico, Técnico 1971024Membro
28
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e Tecnológico

Rodrigo Francisco Dias Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 3066013Membro

Ronan José de Oliveira Dias Assistente em Administração 1585701Membro
Subcomissão do Festival de Arte e Cultura    

Regiane Maria Soares Ramos Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1236279Presidente

Clarice Silva Cesário Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 3170226Membro

Emerson Rodrigues Pimentel Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2051435Membro

Gabriel Abílio de Lima Oliveira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2077055Membro

Marcelo Pereira Silva Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2108778Membro

Paulo Henrique Araújo Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1918448Membro

Subcomissão da Feira de Ciências    

Luciana da Silva de Oliveira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2335675Presidente

Alcilene de Abreu Pereira Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1810716Membro

Fabiana Aparecida Couto Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 2132291Membro

Gustavo Henrique Pereira Cruz Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1974882Membro

Mayler Martins Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1668453Membro

Pedro Renato Pereira Barros Professor do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico 1424799Membro

 
Art. 2º. Por meio do seu Presidente, caso necessário, a comissão poderá convocar outros servidores para
auxiliarem nas atividades, desde que formalmente notificados.
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG
- Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 06/05/2021, às
09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

29



06/05/2021 SEI/IFMG - 0832938 - Portaria

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=950986&infra_sistema=1… 4/4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro a fim de comprovar as atividades do Relatório Individual de Trabalho - RIT, que os docentes
abaixo listados foram representantes de núcleo no Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas -
DCGH,durante o primeiro semestre de 2021.

 

Núcleo de Finanças e Economia 
Representante: Erik Campos Dominik 
 

Núcleo de Gestão 
Representante: Júlio César Benfenatti Ferreira 
 

Núcleo de Psicologia 
Representante: Rosemary Pereira Costa Barbosa 
 

Núcleo de Humanas 
Representante: Rodrigo Francisco Dias 
 

Núcleo de Direito 
Representante: Dênis Fernando Fraga Rios

Bambuí,11 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Henrique Martins, Chefe do Departamento da
Área de Ciências Gerenciais e Humanas, em 11/01/2022, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1058151 e o código CRC F9027192.

23209.002785/2021-57 1058151v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 76 DE 14 DE ABRIL DE 2020

 

Dispõe sobre retificação de portaria 151/2018 do IFMG-
Campus Bambuí.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de
23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016,
publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016,
publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016,
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
Art. 1º  ALTERAR o artigo 1º da Portaria nº 151/2018 de 30 de agosto de 2018, publicada no Boletim Eletrônico de Serviços
em 17/10/2018, no âmbito do IFMG-Campus Bambuí,  conforme o descrito a seguir: 
 
Onde se lê: 
 

SERVIDOR CARGO SIAPE FUNÇÃO

Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de
Paula

Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1192504 Presidente

Adriana Giarola Vilamaior Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1460201 Membro

Alcilene de Abreu Pereira Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1810716 Membro

Antônio Augusto Rocha Athayde Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1226345 Membro

Fernanda Morcatti Coura Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 2404881 Membro

Gaby Patrícia Teran Ortiz Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1467402 Membro

Júlio César Benfenatti Ferreira Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1364143 Membro

Laerte Mateus Rodrigues Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 2275400 Membro

Marcos Roberto Ribeiro Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1745068 Membro

Marcos Rogério Vieira Cardoso Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1553313 Membro

Robson Shigueaki Sasaki Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 2143776 Membro

Rogério Amaro Gonçalves Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico

1550800 Membro

Boletim de Serviço Eletrônico em 14/04/2020
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Samuel de Oliveira Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 2393844 Membro

Silvana Lúcia dos Santos Medeiros Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1496053 Membro

Sônia de Oliveira Duque Paciulli Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1208045 Membro

Vladimir Antônio Silva Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico 1500520-8 Membro

 
Leia-se:
 

Professor Siape Função Setor

Gabriel de Castro Jacques 2933903 Presidente Diretoria de Inovação, Pesquisa e Pós-
GraduaçãoJéssica Ferreira Rodrigues 2396114 Membro

Adriano Geraldo 1516849 Membro

Departamento de Ciências Agrárias
Candice Mara Bertonha 3137275 Membro

Gaby Patricia Terán Ortiz 1467402 Membro

Marcelo Loran de Oliveira Freitas 1396953 Membro

Claudimar Junker Duarte 2336474 Membro

Departamento de Ciências e
Linguagens

Marcos Alves de Farias 1245031 Membro

Rogério Amaro Goncalves 1550800 Membro

Vássia Carvalho Soares 1810668 Membro

Gabriel Abílio de Lima Oliveira 2077055 Membro

Departamento de Ciências Gerenciais e
Humanas

Júlio César Benfenatti Ferreira 1364143 Membro

Rosemary Pereira Costa e Barbosa 1728131 Membro

Valter de Mesquita 1672651 Membro

Calebe Giaculi Junior 1060469 Membro

Departamento de Engenharia e
Computação

Flávio Vasconcelos Godinho 1226782 Membro

Marcos Roberto Ribeiro 1745068 Membro

Robson Shigueaki Sasaki 2143776 Membro

 
Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG - Campus
Bambuí.
                                      
Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação desta portaria.
 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 14/04/2020, às 17:07, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0547457 e o código CRC BCF68C02.

23209.001859/2018-72 0547457v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 135 DE 06 DE JULHO DE 2021

 

Dispõe sobre atualização de
colegiado de Curso no âmbito do
IFMG-Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20 RESOLVE:
 
 
Art. 1º. ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Técnico em Informática, modalidade
Integrada, conforme o que se segue:
Membros titulares:
Presidente:
DEC – Felipe Lopes de Melo Faria (Coordenador)
Docentes:
DEC - Francisco Heider Willi dos Santos  (Substituto do Presidente)
DEC - Gabriel da Silva
DEC -  Samuel Pereira Dias
DEC - Carlos Renato Nolli
DCGH - Marcelo Henrique Martins
DCL - Raphael Steinberg da Silva
TAE: Maria Amélia Giannecchini Fernandes Rocha Souto
Discentes:
Wanessa Helena Rodrigues de Oliveira
 Ellem Caroline Soares
 
Membros suplentes:
Docentes:

37



21/07/2021 SEI/IFMG - 0889109 - Portaria

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Portaria_0889109 (3).html 2/2

DEC – Bruna Aparecida Rezende
DCGH - Rosemary Pereira Costa e Barbosa
DCL - Regiane Maria Soares Ramos
TAE:
Alice Goulart da Silva
Discente:
Mariana Barcelos Silva
 
Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.
 
Art. 4º. Revogar a Portaria nº 122/2020.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 06/07/2021,
às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0889109 e o código CRC 3E335F8D.

23209.002524/2021-37 0889109v1
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Inclusão escolar dos alunos surdos através do bilinguismo

Rosemary Pereira Costa e Barbosa
Doutora em Ciências (Unifesp), psicóloga, professora do Instituto Federal de Minas Gerais - Câmpus Bambuí

Luciana Mary de Carvalho Martins Vieira
Bacharel em Direito (Fadom), graduanda de Psicologia (UEMG), pós-graduanda em Docência (IFMG - Câmpus Arcos)

Sonara Cristina de Souza
Advogada, bacharel em Direito (Fadom), graduanda de Psicologia (UEMG), pós-graduanda em Docência (IFMG - Câmpus Arcos)

Ao longo dos anos e acompanhando a evolução no campo da Pedagogia, várias estratégias metodológicas de ensino do aluno surdo foram
criadas e testadas a fim de tentar incluí-lo no ambiente escolar. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o oralismo (método de ensino através da
língua falada e não sinalizada) ainda era reconhecido como o método de ensino da língua para o surdo. Esse contexto foi modificado a partir de
pesquisas acadêmicas recentes e movimentos sociais, até chegar à metodologia atual mais utilizada que é o ensino bilíngue inclusivo.

As conquistas mais significativas da comunidade surda no Brasil em relação à educação também são muito recentes. A exemplo disso, tem-se
que somente em 2002, com o advento da Lei nº 10.436/02, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida como meio de comunicação e
expressão da comunidade surda. Esse reconhecimento foi de extrema importância não apenas para a comunidade em geral, mas principalmente
para instituir a Libras como primeira língua (L1) de aprendizado do aluno surdo. Assim, o reconhecimento da Libras marca mais um grande
avanço na história da comunidade surda que, por muitos anos, foi marcada por movimentos opressivos do método de ensino de comunicação
através da língua de sinais, como ocorreu em 1880 no Congresso de Milão, o qual forçou o ensino do surdo pela oralização.

Atualmente, no Brasil, o método pedagógico incentivado é o bilinguismo, como pode ser observado no Art. 28, IV, da Lei 13.146/15:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: [...]

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas.

Essa lei, assim como outras normas, foi implementada recentemente, demonstrando que esse é apenas o começo da luta pela educação bilíngue
no Brasil. Diante deste contexto, o presente trabalho é uma revisão sistemática de literatura sobre a educação de surdos feita em pesquisas aos
trabalhos científicos publicados no período de 2018 a 2021 na base de dados do Portal Capes e no SciELO, tendo como questão norteadora: o
bilinguismo tem sido utilizado como forma de inclusão do aluno surdo?

Assim, ao longo desta revisão sistemática serão trazidas as percepções de alguns autores sobre a temática da inclusão do aluno surdo através do
estudo histórico da comunidade surda, do estudo legislativo das normas regentes, bem como da aplicação prática do bilinguismo nas escolas
públicas brasileiras e as concepções dos profissionais que trabalham diretamente com esse método, com o intuito de averiguar se o bilinguismo
tem sido uma estratégia de inclusão dos alunos surdos na escola.

É fato que há crescimento da participação de alunos surdos na escola regular e dos resultados positivos dessa inclusão, mas, ainda assim, há
muito que se avançar para alcançar a verdadeira inclusão.

Metodologia
A revisão sistemática da literatura, segundo Galvão e Ricarte (2020), tem o objetivo de buscar entender e organizar logicamente um corpo de
documentos sobre um assunto e verificar as suas funcionalidades. Assim, a revisão reproduz o que foi demonstrado nas produções acadêmicas,
apresentando os seus resultados, e deve explicitar as suas seleções de textos, as estratégias e metodologias utilizadas para a coleta das
informações.

Estruturalmente, depois de feitas explicações sobre a escolha dos textos acadêmicos, a revisão deve conter uma análise do conteúdo de cada um
deles para observar as conclusões e entendimentos dos autores sobre o tema. A revisão sistemática deve, ainda,

observar possíveis falhas nos estudos realizados; conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo com características específicas;
desenvolver estudos que cubram brechas na literatura trazendo real contribuição para um campo científico; propor temas, problemas, hipóteses e
metodologias inovadoras de pesquisa; otimizar recursos disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos
que subsidiam a ciência (Galvão; Ricarte, 2020, p. 58).

Para buscar respostas para a questão investigada neste artigo – o bilinguismo tem sido utilizado como forma de inclusão do aluno surdo? – fez-
se uma busca em artigos científicos do período de 2018 a 2021 em duas bases de dados: Portal de Periódicos Capes e SciELO. Utilizaram-se os
mesmos descritores nas duas bases: “educação de surdos” e “bilinguismo” e “libras” and “surdos” and “educação bilíngue”.

ISSN: 1984-6290 
B3 em ensino - Qualis, Capes

DOI: 10.18264/REP
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Foram encontrados 44 trabalhos científicos, sendo 25 artigos no Portal de Periódicos da Capes e 19 no SciELO, como aponta o Quadro 1.

Quadro 1: Resultado da pesquisa por descritores

Base de dados Descritores: “educação de surdos” e
“bilinguismo”

Descritores: libras; surdos e educação
bilíngue

Artigos
escolhidos

Portal de Periódicos da
Capes

11 14 2

SciELO 6 13 1

O critério de exclusão foi o artigo não articular no título a inclusão e a educação de surdos; o critério de inclusão foi articular o bilinguismo e a
inclusão, o que nos possibilitava responder à questão proposta. Assim, foram escolhidos, no Portal da Capes dois artigos por tratar do tema da
inclusão do aluno surdo de forma ampla, abordando ainda as políticas públicas relacionadas ao tema. No SciELO foi encontrado um artigo que
articulava o tema da inclusão escolar de surdos e o bilinguismo.

A análise dos artigos pautou-se na busca de respostas à pergunta norteadora do artigo, sendo delimitada por ela.

Resultados e discussões
Foram analisados três trabalhos acadêmicos com o intuito de perceber a relação entre o bilinguismo e a inclusão na escola. Observa-se que não
foram encontrados tantos trabalhos acadêmicos em relação ao tema devido à baixa visibilidade dada ao assunto. O Quadro 2 demonstra os
textos que serão analisados neste artigo.

Quadro 2: Artigos analisados

Periódicos
ou base de
dados

Descritores Título Autor(es) Ano de
publicação
do texto

Portal de
periódicos
da Capes

Educação de
surdos e
bilinguismo

Diferentes políticas e diferentes contextos
educacionais: educação bilíngue para educandos
surdos x Educação Bilíngue Inclusiva

Tanya Amaral Felipe 2018

Portal de
Periódicos
da Capes

Libras;

surdos e
educação
bilíngue

Tensões entre políticas públicas educacionais e
in(ex)clusão escolar de alunos surdos: Ecos de um
silenciamento?

Hector Renan da Silveira Calixto, Amélia
Escotto do Amaral Ribeiro e Tânia Suely
Azevedo Brasileiro

2020

Portal de
Periódicos
SciELO

Bilinguismo;
inclusão e
Libras

Inclusão escolar: concepções dos profissionais da
escola sobre o surdo e a surdez

Carine Mendes da Silva, Danielle Sousa da
Silva, Rosa Monteiro e Daniele Nunes
Henrique Silva

2018

Cabe fazer um breve relato dos textos analisados, mas já trazendo correlações importantes entre eles em relação à inclusão do aluno surdo.

Felipe (2018) discorre sobre as políticas de implementação da educação do aluno surdo, construindo uma linha temporal desde a oralidade até a
proposta atual do bilinguismo. A autora utiliza um quadro comparativo em relação aos diversos períodos históricos, demarcando o ano de 1485
como o início da história sobre a educação do aluno surdo. Ela expõe pressupostos filosóficos e pedagógicos, propostas educacionais,
metodologias de ensino, tipos de escolas, aplicações linguísticas e os resultados esperados e obtidos em cada período. Ela enfatiza nesses
períodos: o oralismo, a integração, a comunicação total, o bilinguismo e o bilinguismo inclusivo como estratégias utilizadas no ensino dos
surdos.

Felipe (2018) faz críticas às políticas brasileiras de inclusão, que não têm avançado nos últimos anos e que não têm eficiência por falta de
recursos (sejam recursos tecnológicos, sejam recursos de capacitação dos professores). Para ela, a política de inclusão disseminada hoje não leva
em consideração as reais necessidades das comunidades surdas, sua cultura, identidade etc., considerando a Libras como apenas um meio de
acessibilidade:

Para as comunidades surdas, ela constitui a sua identidade cultural, porque o pertencimento de uma pessoa a essas comunidades implica uma
bilingualidade monocultural-L1, uma vez que seus usuários assumem a identidade cultural do grupo social de sua primeira língua (Felipe, 2018, p.
214).

Assim, a ideia do modelo atualmente proposto não atende aos requisitos do real bilinguismo, não fornece os recursos necessários, além de
manter a língua portuguesa como a língua de instrução, comprometendo o efetivo aprendizado do aluno surdo. Todos esses aspectos
contribuem para afastar o aluno surdo da sua cultura e identidade, pois força-o a se adaptar ao meio ouvinte mediante o uso da língua
portuguesa.
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Silva et al. (2018), assim como Felipe (2018), entendem que o surdo, quando incluído em um âmbito escolar ouvinte, deve pelo menos ter acesso
a uma educação bilíngue, tendo como primeira língua a Libras, uma vez que ela representa e é parte de uma construção da individualidade
desse sujeito. Destacam ainda que a Libras e os seus aspectos particulares é que são o ponto de partida quando se trata do assunto inclusão de
alunos surdos.

Assim, por meio de entrevistas com profissionais, as autoras trazem concepções sobre o aluno surdo, como a necessidade de criação de
métodos pedagógicos que considerem a cultura individualizada da comunidade surda. Elas afirmam que a língua e a linguagem constituem a
identidade de cada um e, dessa forma, devem ser ensinadas com um método que considere as particularidades do surdo, caso contrário, pode
acarretar prejuízos não só no âmbito acadêmico como também no âmbito social.

Por fim destacam que o sistema de políticas públicas voltadas para o processo de formação de professores não fornece bases informativas
suficientes para que eles tenham um bom entendimento sobre a surdez e a língua de sinais, como já havia sido apontado por Felipe (2018).  

Calixto; Ribeiro e Brasileiro (2020) fazem uma análise normativa das leis que já vigoraram e das que vigoram atualmente e buscam entender a
tensão existente entre o regulamento normativo e a prática em algumas escolas do Rio de Janeiro no que tange à inclusão do aluno surdo.

Esses autores apontam, assim como Silva et al. (2018) e Felipe (2018), a importância da língua, mas asseveram que “a língua por si só não pode
ser pensada como solução única para a inclusão dos sujeitos surdos” (Calixto; Ribeiro; Brasileiro, 2020, p. 14).

Ressalta-se que os autores enfatizam que a inclusão se constrói em âmbito social, pelo diálogo e pela disseminação de ideias sobre a
comunidade surda, a fim de promover mudanças sociais. Para eles, as leis e os atos normativos educacionais de inclusão só serão de fato
efetivados quando houver mudança de percepções do sujeito surdo e da surdez.

Período do oralismo e exclusão escolar
O tema do oralismo é recorrente no texto de Felipe (2018); os demais autores só o mencionam de forma sucinta, mas ele é importante aqui para
entender como se deu a exclusão escolar dos alunos surdos. A autora indica o período de 1485 a 1970 como o do oralismo, ou seja, a fase em
que o método para educação de surdos pautava-se pela priorização da língua oral ou falada, pela utilização de treino de fala (oralização) e treino
auditivo.

Esse período se divide em duas fases. Na primeira, de 1485 a 1880, ela destaca a forte influência do cristianismo nas concepções filosóficas e
políticas, demonstrando o reflexo dessa influência no âmbito pedagógico. Nesse período, as pessoas basicamente não tinham recursos para ter
acesso à educação, então apenas os afortunados poderiam ter tal oportunidade.

Na segunda fase do oralismo, de 1880 a 1970, as concepções filosóficas estão voltadas para as ideias naturalistas, concebendo a educação como
um “processo de desenvolvimento de organismos vivos cujas potencialidades físico-biológicas e sociais já se encontravam inscritas no homem
como ser natural” (Felipe, 2018, p. 200). Nessa segunda fase, Felipe (2018) destaca o Congresso de Milão (1880), que modificou as políticas de
ensino para os alunos surdos, priorizando a metodologia oral de ensino em relação à escrita e descartando completamente a possibilidade de
comunicação por meio de gestos visuais.

Observa-se que o oralismo tentou adequar o aluno surdo aos métodos de ensino para os alunos ouvintes com o intuito de inseri-los na
sociedade – mas negando sua língua patrimonial. A comunicação gesto-visual é algo que faz parte da cultura do aluno surdo, e negá-la para
aderir a uma comunicação oral, característica de pessoas ouvintes, seria uma forma de separá-lo da sua própria identidade e excluí-lo.

A oralidade é estritamente ligada à audição; logo, o oralismo não é algo natural do surdo, demonstrando que o que se pretendia nesse período
era a inserção do surdo na sociedade ouvinte, porém, como dito pela autora, os resultados não foram satisfatórios e a consequência disso se
reflete nos dias atuais. Por muito tempo os surdos foram segregados e o reflexo dessa segregação pode ser percebido quando se observa o
número de surdos adultos que não são alfabetizados; muitas vezes não conseguem ler, escrever ou até se comunicar (oral ou gestualmente).
Também é possível perceber isso pelo número reduzido de alunos surdos nas universidades.

O bilinguismo é uma possibilidade de inclusão?
Pode-se perceber, pela análise dos artigos, que existem diversos entraves para que o bilinguismo seja realmente uma proposta de inclusão.
Ressalta-se que não é pelo bilinguismo em si, que é inclusivo em sua essência, mas pela forma como vem sendo implantado, decorrente entre o
dissenso, a prática e o discurso das políticas educacionais. Pode-se começar então elencando os obstáculos sobre os quais discorreremos a
seguir: a ruptura com a proposta que vinha se consolidando na década de 1980, com a proposta governamental da Educação Bilíngue Inclusiva,
que impacta sobre a forma como se ensina Libras nas escolas e as metodologias de ensino; a deficiência na formação do professor e sua
percepção sobre os alunos surdos; a integração e não inclusão dos surdos.

Para entendermos o primeiro entrave, devemos observar que a perspectiva bilinguista que surgiu a partir de 1980 é marcada, segundo Felipe
(2018), pela influência da Pedagogia progressista, preocupada com as relações sociais. Foi a partir dessa época que a língua de sinais começou a
ganhar destaque no Brasil como língua gesto-visual. A autora aponta que a partir dessa década começaram a se constituir no Brasil escolas
bilíngues e salas bilíngues para surdos, mas antes que essa realidade se estendesse para a formação de professores e para a formulação de
material didático específico e atingisse a sociedade e promovesse mudanças, o governo instituiu uma nova política para a educação de surdos -
a Educação Bilíngue Inclusiva. Essa proposta rompe com a inclusão que vinha se construindo com a intervenção das próprias comunidades
surdas.

A Educação Bilíngue Inclusiva se apresenta a partir de 1990 caracterizada como uma “Pedagogia liberal tecnicista, cujo objetivo é modelar o
comportamento humano e integrar os alunos ao sistema social global, utilizando também todos os recursos tecnológicos disponíveis” (Felipe,
2018, p. 205). Nesse sentido, a autora faz uma forte crítica ao modelo adotado no Brasil em relação ao caráter excludente implícito na proposta:
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Por outro lado, o equívoco dessa política inclusiva está em sua essência filosófica, ou seja, se todos têm direito à educação no sistema de ensino
público, a educação deve ser a mesma, com um único modelo de educação homogeneizadora, e não plural. Portanto, nessa concepção de “escola
inclusiva” está implícita a ideia de exclusão, ou seja, incluir aquele que não faz parte, aquele que tem uma deficiência e deve ser aceito e ser tratado
como igual (Felipe, 2018, p. 207).

Em vários momentos, ela faz críticas ao modelo que é “adotado” aqui no Brasil, porque não é efetivo, e, apesar de hoje a Educação bilíngue ser
priorizada e incentivada através de lei, não há de fato uma política que implemente a Libras como L1 desde o ensino básico. Nem na Base
Nacional Comum Curricular a Libras é incluída na área de Linguagens, como acontece com o Inglês, por exemplo.

A dificuldade apontada por ela se encontra justamente na ideia de que o modelo atualmente proposto não atende aos requisitos do real
bilinguismo e não fornece os recursos necessários, além de manter a Língua Portuguesa como a língua de instrução, comprometendo o efetivo
aprendizado do aluno surdo. Todos esses aspectos contribuem para afastar o aluno surdo da sua cultura e identidade, pois força-o a se adaptar
ao meio ouvinte através da LP.

Silva et al. (2018), corroborando as colocações de Felipe (2008), ressaltam que a prática da estruturação pedagógica do modelo do bilinguismo
tem muito a ser melhorada. Para demonstrar isso, os autores trazem as duas correntes: uma que aponta para o ensino da Libras em segundo
plano, dando preferência ao aprendizado da Língua Portuguesa oralizada em primeiro lugar; a segunda corrente que também entende que a
Libras deve ficar em segundo plano, enquanto a Língua Portuguesa deve ser a língua principal do surdo, mas na modalidade escrita.

As metodologias nesses casos seriam através de professores bilíngues que ensinam via uso da Libras e língua portuguesa (método bilíngue que
considera a Libras como L1 e Língua Portuguesa como L2) ou professores que lecionam com o auxílio de um intérprete (metodologia que
considera a língua portuguesa como L1 e Libras como L2). O uso do intérprete, contudo, não é suficiente para o processo de inclusão, uma vez
que persiste a barreira comunicativa entre ouvintes e surdos.

Os autores apresentam também um estudo importante de Fernandes e Rios (1998, apud Silva; Silva; Monteiro; Silva, 2020) no qual discorrem
sobre um projeto feito com crianças surdas de até sete anos. O projeto

teve como objetivo elaborar um suporte linguístico dentro da escola para que as crianças atendidas, surdas e ouvintes, estabelecessem um
comportamento bilíngue. As autoras evidenciaram, dessa forma, a necessidade de um sistema educativo que considerasse a condição sine qua non
na qual vive o surdo: sujeitos naturalmente diglotas. Isso significa que, independentemente do espaço criado para a implantação do bilinguismo,
escolas exclusivas para surdos ou escolas comuns, é imprescindível que os profissionais estejam cientes que a Libras e a língua portuguesa são, em
níveis diferentes, requisitos básicos não apenas para a educação dos surdos, mas para a sobrevivência deles em sociedade (Silva; Silva; Monteiro;
Silva, 2020, p. 470).

A demonstração do projeto demonstra a necessidade de haver imersão no contexto bilíngue (tanto por parte do surdo como por parte do
ouvinte) para que o surdo se desenvolva melhor na comunidade em que vive; demonstra também a importância de implantação efetiva de uma
política governamental.

Em relação à formação de professores e a percepção que eles têm dos alunos surdos, Calixto, Ribeiro e Brasileiro (2020), em concordância com
Felipe (2018) e Silva et al. (2018), apontam que a aplicação do bilinguismo de maneira falha decorre da não formação de professores tanto para
ensinar o surdo de acordo com as suas especificidades quanto para comunicar com eles e entender as concepções básicas da surdez.

Silva et al. (2018), a fim de entender os desafios da educação do aluno surdo, buscam materiais acerca da visão do tema sob a ótica dos
professores. Nesse sentido, destacam que, no processo de formação dos professores, estes não são preparados para atender a tal público no
que tange à elaboração de estratégias e recursos de ensino e em relação à barreira na comunicação. E apontam que muitos profissionais da
Educação possuem uma visão de integração do aluno surdo e não de inclusão propriamente dita.

Eles fazem um estudo empírico com profissionais da Educação de uma rede pública de ensino médio do Distrito Federal em que há 40 alunos
surdos matriculados e os questiona a respeito dos conceitos de surdez e língua de sinais, sobre o processo de inclusão dos surdos e os seus
desafios para a escola. Os autores constatam que muitos profissionais relacionavam a dificuldade da inclusão e do ensino ao aluno surdo com os
motivos biológicos da surdez, sempre analisando o sujeito surdo com a sua perspectiva ouvinte – e nunca em sua individualidade.

Calixto, Ribeiro e Brasileiro (2020) também abordam essa perspectiva e pontuam que grande parte da dificuldade na inclusão do aluno surdo
está no desconhecimento ou preconceito social quanto à surdez e ao indivíduo surdo.

Nesse contexto se descortina o terceiro entrave encontrado em relação ao bilinguismo e à inclusão: constituí-lo como integração e não inclusão.
Nesse sentido, o aluno surdo não é visto como sujeito de direito, e seu processo de aprendizagem não se constitui. O processo de exclusão
continua ativo.

Felipe (2018) faz várias críticas ao modelo inclusivo de Educação Bilíngue, uma vez que não leva em consideração as reais necessidades das
comunidades surdas.

A autora aponta que, ao negar a identidade cultural do surdo com a sua língua materna, não há como a verdadeira inclusão acontecer. Ela
ressalta que há uma desigualdade, uma vez que a proposta de Educação Bilíngue Inclusiva não leva em consideração a idade para a aquisição da
Libras como L1, dificultando inclusive o aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita, o que deixa o aluno surdo “atrasado” em
relação aos outros que já tiveram uma base para o aprendizado da língua portuguesa escrita.

Por isso, é tão importante que haja esse cuidado metodológico ao aplicar o bilinguismo para o aluno surdo: para que ele não seja excluído e
segregado mais uma vez pela sociedade.

Para tratar da temática da inclusão, Calixto, Ribeiro e Brasileiro (2020) trazem uma análise normativa das leis e resoluções brasileiras, todas do
período pós-redemocratização. Por elas, pode-se perceber a tentativa do Estado de implantar um modelo de Educação Especial para os surdos
com o reconhecimento da Libras, a escolha pela abordagem bilíngue nas escolas, a exigência de ensino da Língua Brasileira de Sinais nos cursos
de formação de professores. Contudo, o fato de essas questões finalmente estarem sendo abordadas na legislação foi apenas o primeiro passo
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para a inclusão desses sujeitos no meio educacional, necessitando também que haja um esforço social de toda a comunidade escolar e ações
políticas efetivas, como formação de professores, recursos e materiais didáticos específicos. “Uma prática não se torna inclusiva em si mesma;
depende de quem a operacionaliza e de como é operacionalizada” (Calixto; Ribeiro; Brasileiro, 2020, p. 9).

Os autores também utilizaram a narrativa de profissionais da Educação; nesse caso, 14 professores de uma rede municipal de Ensino
Fundamental da Baixada Fluminense, para entender as suas perspectivas sobre a inclusão, o papel do professor nesse contexto, concepções de
surdo e surdez. Eles observaram que muitos professores não enxergam o surdo como um sujeito com identidade e individualidade próprias.
Sobre o papel que eles exercem no contexto inclusivo escolar, os autores destacam que há um distanciamento do que dispõem leis e
regulamentos em relação à prática escolar, uma vez que há a pretensão de aplicar a educação bilíngue, mas não proporciona os meios para isso.

Assim como Silva et al. (2018), eles percebem que na realidade os surdos estão apenas sendo inseridos em um contexto escolar ouvinte sem
estratégias eficazes de apoio que sustentem o seu aprendizado, existindo integração e não a verdadeira inclusão.

Considerações finais
A comunicação gestual e visual faz parte da cultura e da identidade surda e da cultura brasileira. Assim, a proposta de bilinguismo é também
uma forma de ensino da própria cultura, além de ser uma maneira de contribuir com o processo de inclusão.

Percebeu-se, pelos trabalhos pesquisados, que o bilinguismo é fundamental na inclusão escolar e social dos sujeitos surdos, mas observaram-se
alguns entraves para que esse bilinguismo seja implantado de forma eficiente nas escolas. Podemos elencar como entraves: as políticas
brasileiras que rompem um processo de construção do bilinguismo na educação pautado numa concepção progressista e fruto de esforços das
comunidades surdas e profissionais da Educação e institui, a partir dos anos 1990, uma Educação Bilíngue Inclusiva de caráter pedagógico liberal
tecnicista que não promove a inclusão, mas sim a integração dos sujeitos surdos à escola.

Outro entrave apontado nos textos é a deficiência de formação dos professores para trabalhar com os alunos surdos e, como não há formação
adequada, a percepção da maioria dos professores em relação aos alunos surdos continua sendo a de suprir as deficiências e não de torná-los
sujeitos de direito e autônomos em relação à sua aprendizagem e à vida pessoal. É necessário então instituir na formação inicial e continuada
dos professores discussões e reflexões sobre as comunidades surdas. É importante que o professor conheça Libras e não só tenha uma visão
simplificada dela. Ter intérpretes na sala de aula é um avanço, mas não basta.

A ideia da suplência, ainda arraigada na formação dos profissionais de Educação em relação aos surdos e deficientes em geral, nos leva a pensar
o terceiro entrave apontado pelos textos: a integração dos alunos, e não a sua inclusão. Não existe inclusão se não se considera o outro como
sujeito.

Para que todo esse processo aconteça, é necessário que haja a atuação e a participação do Estado não só para criar leis e políticas públicas (elas
são importantes), mas fazê-las realmente acontecer. A escola e a sociedade não se transformam pela simples existência de legislações; é preciso
oportunizar reflexão sobre elas e oferecer recursos financeiros e humanos para que elas se efetivem. É fundamental que as legislações e políticas
públicas sejam pensadas com a participação de seu público-alvo para que as conquistas desses grupos não retrocedam e representem uma
possibilidade de resgate de sua identidade. Somente tomado nessa perspectiva o bilinguismo pode ser considerado uma política educacional
inclusiva para os alunos surdos.
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Resumo 

O objetivo deste artigo é descrever a influência dos processos neuropsicológicos influenciam no aprendizado da leitura 

de crianças com dislexia, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Nesse percurso, são examinadas diversas 

influências socioambientais relacionadas às dificuldades específicas de aprendizagem de leitura, como o sistema de 

ensino e o contexto sociofamiliar. O trabalho contribui academicamente com a compreensão do transtorno, mostrando 

como os aspectos biológicos, cognitivos e sociais interferem no processo da dislexia e enfatizando como uma 

intervenção bem-sucedida depende de uma avaliação criteriosa e multidimensional desses fatores relacionados às 

dislexias de desenvolvimento.  

Palavras-chave: Dislexia; Neuropsicologia; Crianças; Processamento fonológico; Aprendizagem. 

 

Keywords 

The objective of the article is to describe how the processes of this neuropsychological influence the learning of reading 

of children with dyslexia, from a literature review on the subject. Along this path, various socioenvironmental influences 

related to specific difficulties in learning to read are examined, such as the education system and the social-family 

context. Thus, the work contributes academically to the understanding of the disorder, showing how biological, 

cognitive and social aspects interfere in the dyslexia process and emphasizing how a successful intervention depends 

on a careful and multidimensional evaluation of these factors related to developmental dyslexias. 

Abstract: Dyslexia; Neuropsychology; Children; Phonological processing; Learning. 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es describir la influencia de los procesos neuropsicológicos que influyen en el aprendizaje a 

leer de los niños con dislexia, a partir de una revisión bibliográfica sobre el tema. En este camino se examinan diversas 

influencias socio ambientales relacionadas con las dificultades específicas de aprendizaje en lectura, como el sistema 

educativo y el contexto socio-familiar. El trabajo contribuye académicamente a la comprensión del trastorno, mostrando 

cómo los aspectos biológicos, cognitivos y sociales interfieren en el proceso de la dislexia y enfatizando cómo una 

intervención exitosa depende de una evaluación cuidadosa y multidimensional de estos factores relacionados con las 

dislexias del desarrollo. 

Palabras clave: Dislexia; Neuropsicología; Niños; Procesamiento fonológico; Aprendiendo. 

 

1. Introdução  

O presente artigo visa compreender como os processos neuropsicológicos influenciam no aprendizado da leitura de 

crianças com dislexia. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2016), a dislexia é um transtorno específico 
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de aprendizagem, de origem neurobiológica, que pode acometer pessoas de todas as origens e níveis intelectuais, e que se 

caracteriza por dificuldade na precisão e/ou fluência no reconhecimento de palavras e baixa capacidade de decodificação e de 

soletração. Essas dificuldades são resultado de déficits no processamento fonológico, que normalmente está abaixo do que é 

esperado em relação a outras habilidades cognitivas. Como consequência, são comuns os problemas na compreensão e, com 

isso, a redução da experiência de leitura. 

Segundo Rizzutti e Muskat (2012, p. 14), a dislexia provoca alterações no desenvolvimento da escrita e leitura, em 

conjunto com dificuldades em decodificação ou soletração, de modo que o indivíduo pode apresentar uma inteligência normal 

sem características visíveis e claras de alterações psíquicas. 

As causas exatas da dislexia ainda não estão completamente claras, porém, alguns estudos com neuroimagem 

constataram diferenças no desenvolvimento e funcionamento do hemisfério esquerdo do cérebro (Moysés; Collares, 2011). Além 

disso, os estudos mostram um forte indicativo de componente genético, uma vez que os estudos clínicos apontam que mais de 

50% das crianças com dislexia têm pessoas na família com o mesmo transtorno. Entretanto, de acordo com Massi e Santana 

(2011), mesmo com a presença de estudos que concluem déficits de processamento visual e auditivo como causa explicativa 

para a dislexia, o modelo do déficit fonológico é comumente o mais aceito atualmente. 

Dessa forma, procurando responder à questão levantada, este trabalho apresenta como objetivo geral investigar como 

os fatores sociais e biológicos se correlacionam no processo de aquisição de conhecimento, especificamente, de crianças 

disléxicas. E ainda, como objetivos específicos, ele visa descrever o processo de aprendizagem de uma criança com dislexia 

segundo a perspectiva da neuropsicologia, relacionar os aspectos neuropsicológicos aos psicossociais no processo de 

aprendizagem e compreender como a neuropsicologia pode auxiliar o processo de aprendizagem de crianças disléxicas. 

 

2. Metodologia  

Neste trabalho, utilizou-se a metodologia de revisão bibliográfica sistemática, a partir de análise de textos acadêmicos 

sobre dislexia e neuropsicologia. A revisão bibliográfica sistemática segundo Galvão e Ricarte (2019), segue um protocolo 

formulado anteriormente onde se busca responder a questões específicas a partir do estudo de um corpo teórico de documentos, 

delimitados por banco de dados, descritores e determinado período de tempo. Sua lógica busca resguardar a reprodutividade da 

mesma por outros pesquisadores Portanto, foram realizadas buscas por artigos em repositórios científicos, como: SciELO, 

PePSIC, BIREME, REAC e RSD utilizando a combinação dos seguintes descritores: “dislexia” e “neuropsicologia”. Como 

critérios de inclusão, optou-se por artigos redigidos em língua portuguesa que remetiam à temática abordada, referentes aos anos 

de 1993 a 2020. Como critérios de exclusão, não foram considerados na revisão artigos em língua estrangeira e textos duplicados. 

A busca realizada a partir dos descritores supracitados retornou 38 artigos, dos quais 12 eram duplicados, 3 estavam em 

língua espanhola e 7 não se relacionavam à temática do presente artigo. Portanto, a partir dos critérios de inclusão e exclusão 

especificados, 16 artigos são analisados no presente trabalho. 

Os artigos analisados são apresentados no Quadro 1:  
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Quadro 1 – Artigos analisados. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

As análises dos textos acadêmicos selecionados sobre dislexia e neuropsicologia são apresentadas a seguir. 

 

3. Resultados e Discussões 

3.1 Panorama da Dislexia na história e seu contexto social 

Segundo Muszkat e Rizzutti (2012), a escrita surgiu ao longo da história de forma morosa, a partir do desenvolvimento 

evolutivo da cognição humana. Inicialmente, a escrita era pictórica, realizada a partir de símbolos e figuras que modificaram 

com o passar do tempo. A intenção das imagens era transmitir mensagens para qualquer outro indivíduo ou grupo. A partir da 

criação do alfabeto deu-se início com os fenícios, sendo posteriormente conduzida com os romanos para o atual o qual 

conhecemos que foram se modificando com o passar do tempo e atingindo a complexidade atual da escrita e leitura, 

consequentemente o processo de alfabetização foi sendo construindo ao longo dos séculos. 

Segundo Blasi (2006) dislexia pode ser descrita nas literaturas como uma dificuldade apresentada durante o processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita, sendo uma dificuldade específica onde o indivíduo possui dificuldade para reconhecer, 

ordenar e associar os sons e as letras, de forma a qual não há comprometimento intelectual, auditivo ou visual. Independente se 
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a pessoa está motivada, possuí o processo de escolarização considerado adequado e está inserida em um ambiente sociocultural 

favorável, ainda sim as dificuldades da pessoa com dislexia persistem. 

Tais fatores mencionados anteriormente, como reconhecer, associar e ordenar os sons e as letras acabam dificultando o 

entendimento da ortografia e: 

[...] a razão principal de fracasso parece ser a dificuldade apresentada por certas crianças, mesmo em línguas com 

ortografia quase inteiramente regular, na descoberta do fonema, chave para a compreensão do princípio alfabético da 

escrita (Morais, 1995 apud Muszkat, Rizzutti, 2012, p. 20). 

 

Deste modo, tais dificuldades da leitura e da escrita é o que atualmente te chamamos de dislexia. Segundo Ianhez e Nico 

(2002): 

 

Ao desmembrarmos a palavra, de imediato temos a primeira noção básica do que vem a ser a dislexia. DIS = distúrbio; 

dificuldade; LEXIA = leitura (do latim) e/ou linguagem (do grego); DISLEXIA = distúrbio de linguagem. (IANHEZ; 

NICO, 2002, p.25). 

 

Citando pela primeira o termo “cegueira verbal”, em 1896, o Dr. W. Pringle Morgan publicou um estudo que relatava 

um caso de um adolescente que, com inteligência igual ou superior a seus colegas, afirmava que as letras e as palavras escritas 

em conjunto não possuíam significado para ele. A partir disso, Morgan observou básicos elementos que atualmente são 

primordiais para a caracterização da dislexia. Os primeiros indícios de distúrbios de leitura acontecem em 1896 quando o médico 

inglês W. Pingle Morgan descreve, 

 

[...] um jovem brilhante de quatorze anos, rápido em jogos, mas que tinha grande dificuldade para aprender a ler, cujos 

professores achavam que poderia ser o melhor aluno da classe se toda a instrução fosse dada oralmente. (Pingle apud 

Santos; Navas, 2002, p. 28). 

 

Segundo Ribeiro (2013), esse relato foi de extrema importância, por sua contribuição na descrição clínica da dificuldade 

adquirida da leitura, na ausência de problemas oftalmológicos ou de acuidade visual, algo que permitiu que, posteriormente, 

Morgan relatasse o primeiro caso de dislexia. A facilidade a qual o paciente apresentava em relação à leitura dos números bem 

como à resolução de exercícios de operações numéricas despertou o interesse de Morgan, que concluiu que Percy apresentava 

uma "cegueira verbal", a expressão em questão que já estava sendo utilizada por alguns neurologistas a fim de nomear os casos 

em os quais os pacientes adultos, com boa visão e inteligência considerada normal, perdiam a capacidade de ler após sofrerem 

algum tipo de lesão cerebral. 

O relato mais antigo de "cegueira verbal" foi descrito em 1676, pelo Dr. Johann Schmidt, referindo-se a um homem de 

65 anos que perdeu a capacidade de ler após um derrame. Embora pudesse ver todas as letras com nitidez, independentemente 

do tamanho, os caracteres não tinham significado. É essencial salientarmos que a história da conceitualização da dislexia baseia-

se pela sua suposta proximidade com os fenômenos afásicos, conforme mencionado por Rubino (2008): 

 

Quando os neurologistas tomaram consciência, em princípios deste século [século XX], da anomalia que consistia na 

impossibilidade, para uma criança normal, de ler e adquirir a organização da linguagem, pensaram descobrir com isto 

uma entidade mórbida próxima à alexia ou ao agramatismo descrito no adulto no momento da afasia. O qualificativo 

de cegueira verbal congênita dá testemunho desta concepção, do mesmo modo que as múltiplas denominações propostas 

nesta época (Rubino apud Launay, 1984, p. 15). 

 

Em 1900, o oftalmologista escocês James Hinshelwood, descreve a existência de uma cegueira verbal congênita. 

Diferente da “cegueira verbal” adquirida, a congênita apresentava evolução á medida que as exigências escolares aumentavam, 
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ou seja, os sinais não eram notads de forma imediata a partir de um determinado evento e de forma a não afetar a capacidade 

muscular do paciente. 

Ao avaliarmos a questão histórica ligada à dislexia, notamos diferentes concepções sobre o tema, como as ligadas a 

fatores errôneos como de “Leitura Fraca”. Muskat e Rizzutti (2012) se referem à origem da palavra dislexia: dys indicam que 

significa uma disfunção, ou seja, um funcionamento anormal ou prejudicado, enquanto lexia remete à linguagem em um sentido 

amplo da palavra. 

Conforme relatado por Signor (2015), os principais sintomas da dislexia eram frequentemente negligenciados, sendo 

erroneamente classificados como deficiência intelectual, problemas oftalmológico, trazendo grandes prejuízos para o indivíduo, 

geralmente socialmente ridicularizado. 

Em relação contexto social, os primeiros sintomas e traços são notados em idade escolar, momento em que a criança 

começa interagir e a ter contato com as principais dificuldades do transtorno, em razão de ser o espaço em que a leitura e a escrita 

são frequentemente utilizadas e trabalhadas,  

 

3.2 Conceituando a Dislexia: Perfil e características em crianças disléxicas com idade escolar 

A leitura e a escrita são atividades complexas que exigem das crianças vários processos cognitivos e linguísticos, 

exigindo o desenvolvimento da linguagem oral e conhecimentos gramaticais. Quando ocorrem problemas na parte cognitiva 

relativa à leitura, tem-se o transtorno da dislexia. 

De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD, 2016), a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, 

e pode atingir pessoas de todas as origens e níveis intelectuais. De condição neurobiológica, muitas vezes herdada, a dislexia é 

caracterizada por dificuldades na aquisição e desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita maiores do que se esperaria 

considerando o nível intelectual da pessoa. Em geral, na fase pré-escola as crianças já apresentam sinais do transtorno, como 

dispersão, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldades de aprender rimas e canções e o fraco desenvolvimento 

da coordenação motora. 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5(APA, 2014), a dislexia é denominada 

um de transtornos do neurodesenvolvimento, sendo um transtorno específico de aprendizagem. Para identificação do transtorno, 

o sujeito deve apresentar pelo menos um dos seguintes sintomas: (1) leitura lenta e imprecisa, com grande esforço e desconforto; 

muitas vezes, o sujeito tenta adivinhar as palavras e tem dificuldade de soletrá-las; (2) dificuldade na compreensão da leitura ou 

grande dificuldade de compreender o sentido daquilo que é lido; (3) na ortografia, ocorrência de adição, omissão ou substituição 

das palavras; (4) dificuldade na escrita, com diversos erros de gramática ou pontuação, além de organização inadequada de 

parágrafos. Além disso, é muito comum erros na leitura e escrita de origem fonológica e desenvolvimento tardio da linguagem 

oral. 

Portanto, para a identificação do transtorno, o melhor a ser feito é uma avaliação especializada, a partir de testes 

padronizados, verificando o desempenho do sujeito em relação ao seu nível de inteligência e aquilo que é esperado para a sua 

idade cronológica e inteligência. 

Segundo Silva (2018), a dislexia não consiste simplesmente em um processo de aprendizado ruim ou uma baixa 

inteligência, mas trata-se de uma condição hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações no padrão 

neurológico, o que implica em problemas com a organização espacial, organização temporal, atraso de linguagem e problemas 

de ordem afetiva. No entanto, o autor também destaca que a dislexia é uma perturbação ou transtorno ao nível de leitura, escrita 

e soletração que, muitas vezes, leva ao fracasso escolar de muitas crianças. Em direção semelhante, Moysés e Collares (2011) 

destacam que os primeiros sinais de dislexia podem ser vistos ainda quando criança, já que o aluno tem grande dificuldade em 

assimilar o que é passado pelo professor. De acordo com Pimenta (2012) apud Gonçalves (2019), por não ter a mesma facilidade 
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em assimilar um texto, como seus colegas, a criança disléxica pode se sentir desmotivada e perder o interesse em aprender. No 

entanto, para a maioria dos educadores a dislexia é considerada como fruto de uma má alfabetização, o que acaba gerando uma 

descriminação que, consequentemente, impossibilita ações da escola para a superação desse problema. Desse modo, a melhor 

forma de intervir nessa situação e ter profissionais qualificados para avaliar se é a dislexia, pois a dislexia não é o único distúrbio 

que inibe o aprendizado, mas é o mais comum. 

Mesmos com diversas teorias que falam em déficits visuais e auditivos, o mais aceito atualmente entre os pesquisadores 

é a hipótese do déficit fonológico. Moysés e Collares (2011), por exemplo, consideram que os problemas iniciais da leitura são 

decorrentes de dificuldades no processamento fonológico. O processamento fonológico é a habilidade que o sujeito tem de 

analisar a fala oral, identificando palavras individuais, parte de palavras e sílaba, até o menor componente de som (fonemas). 

Sendo que a velocidade e a capacidade de armazenar, manipular e resgatar os componentes sonoros da palavra também fazem 

parte do processamento fonológico. Pesquisas que utilizam instrumentos de neuroimagem mostram, em testes que requerem 

processamento fonológico, ativação cerebral diferenciada em indivíduos considerados disléxicos. Segundo Gonçalves e Navarro 

(2012), citado por Lira et al (2020) como a dislexia é um distúrbio neurológico, ela afeta o processamento e a interpretação de 

informações.  Salles, Parente e Machado (2004) afirmam que, quando estimuladas na parte fonológica, crianças que apresentam 

dificuldades específicas no aprendizado alcançam resultados bastante efetivos. A intervenção direta em reconhecimento de 

palavras isoladas, por exemplo, tem se mostrado a mais efetiva para melhorar o processo da leitura. 

Portanto, por ser uma disfunção genética caracterizada por falha no processamento da linguagem, esse transtorno é um 

dos vários distúrbios da aprendizagem que é identificado na idade escolar. Por isso, a escola tem que proporcionar alternativas 

para oferecer recursos às necessidades especiais dos educandos, desenvolvendo e implementando intervenções que estimulem o 

desenvolvimento fonológico das crianças menores. Essas alterações funcionais podem ser alteradas por estímulo ambiental ou 

por meio de intervenções terapêuticas. Salles e Parente (2006), por exemplo, consideram que o mais importante do que afirmar 

se uma criança é ou não disléxica, é analisar o contexto no qual ela está inserida e planejar as suas estratégias para melhorar o 

processo ensino- aprendizagem dessa criança.  

Apesar de ser algo que não ofereça riscos biológicos à saúde desse indivíduo, os transtornos de aprendizagem, se não 

tratados, podem trazer uma série de prejuízos sociais como: sentimento de incapacidade, baixa autoestima, sentimento de não 

pertencimento ao seu grupo social, dificuldades no exercício de suas funções sociais, isolamento e exclusão social, dentre outros. 

Salles, Parente e Machado (2004) afirmam que o processo de avaliação e diagnóstico das dificuldades específicas de leitura deve 

ser realizado por equipe interdisciplinar, envolvendo diversas especialidades como neurologia, fonoaudiologia, psicologia, 

pedagogia ou psicopedagogia, além de considerar a percepção do professor que acompanha o processo de aprendizagem da 

criança. Em relação a intervenção nos quadros de dificuldades de leitura, também se faz necessária uma abordagem 

multidisciplinar que desenvolva um trabalho específico e adequado a cada indivíduo. 

 

3.3 A influência dos processos neuropsicológicos no aprendizado de crianças com dislexia 

A neuropsicologia é um campo das neurociências que estuda o processo de organização cerebral, estabelecendo 

conexões entre os âmbitos cognitivo e comportamental e o funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC). No campo da 

Psicologia, a neurociência apresenta diversas contribuições através de exames médicos e testes psicológicos, os quais 

proporcionam um entendimento sobre as funções e alterações do cérebro, determinando se o problema apresentado é de origem 

biológica ou psicológica. Além das contribuições para o campo da Psicologia, a Neurociência também auxilia a Pedagogia. As 

dificuldades de leitura e escrita em crianças são tema de interesse multidisciplinar, nos meios educacionais, acadêmicos e clínicos 

(Salles & Parente, 2006, p. 153). Como relata Salles e Parente (2008), o desenvolvimento dos processos de leitura e escrita na 
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criança depende de uma série de fatores, os quais estão relacionados não somente ao desenvolvimento de habilidades 

neuropsicológicas, mas também a fatores biológicos/maturacionais e psicossociais (familiares e escolares). 

 Por meio dela é possível compreender fatores que influenciam no processo de aprendizagem, tais como os 

comportamentos, os estímulos e a maneira como o cérebro se comporta.  

De acordo com Cosenza e Guerra (2011) apud Sousa e Alves (2017): 

 

Sabe-se que os estados mentais são provenientes de padrões de atividade neural, então, a aprendizagem é alcançada por 

meio da estimulação das conexões neurais, que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção 

pedagógica (Cosenza; Guerra, 2011 apud Sousa e Alves, 2017, p. 321). 

 

O cérebro passa por processos de reorganização constantemente. Um desses processos é a “poda neural”, onde o cérebro 

planeja a morte celular de vários neurônios não muito utilizados, abrindo espaço para os mais utilizados e para os novos neurônios 

(neuroplasticidade). Durante a vida, o cérebro passa por diversas podas, mas as principais ocorrem na primeira infância (6/7 

anos) e na adolescência (15/16 anos). A primeira poda é de extrema importância, pois nos primeiros anos de vida a produção de 

neurônios (sinapses) ocorre em grande escala, uma vez que o cérebro ainda não tem conhecimento sobre a rotina de vida e 

costumes do indivíduo.  À medida que essa criança vai crescendo e se desenvolvendo, o cérebro começa a reconhecer as sinapses 

mais utilizadas. Em seguida, ocorre a segunda poda neural, mantendo ou descartando esses neurônios. Essa poda é muito benéfica 

para o cérebro porque através dela ele não produz sinapses desnecessárias e está constantemente abrindo espaço para novas 

(Neto, 2007). 

Conforme afirmam Souza e Alves (2017), a noção de que o cérebro está em constante transformação surgiu nas últimas 

décadas, pois o entendimento que se tinha sobre ele era o de que, depois de formado, ele não poderia mais ser modificado. Tais 

descobertas trazem implicações para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a motivação e a estimulação servirão 

como facilitadores da aprendizagem. Os estímulos (auditivos, visuais, sensoriais, dentre outros) dados ao aluno pelo professor 

serão essenciais no seu processo de desenvolvimento. Mas é importante ressaltar que não basta somente estimulá-lo, é necessário 

que esses estímulos sejam construtivos e positivos, uma vez que irão influenciar no desenvolvimento da memória e da atenção. 

Assim como o aluno não é um depósito de informações, o professor também não deve ser um reprodutor delas. 

De acordo com Fodor (1983), citado por, Capovilla (2007) a Neuropsicologia tem como principal fundamento a 

independência funcional dos processos neurológicos, ou seja, uma parte do cérebro não executa sua função sozinha. Segundo 

esse fundamento, se o processo e/ou o desenvolvimento de um componente cognitivo for danificado, isso pode não afetar todo 

o processo e/ou sistema cognitivo. Portanto, caso ocorra uma lesão ou problema de desenvolvimento em uma determinada região 

do sistema cognitivo, ocorrerá uma alteração específica do seu funcionamento. Estudos de lesões cerebrais mostram que as partes 

do cérebro não exercem uma mesma função. É através do entendimento desses estudos e de muitos outros que hoje a 

Neuropsicologia é capaz de detectar possíveis distúrbios e patologias relacionadas ao desenvolvimento anormal do cérebro. 

Sousa e Alves (2017) explicam que o cérebro tem uma maneira muito interessante de funcionar, pois, ao mesmo tempo em que 

executa diversas funções, ele não seria capaz de realizá-las sozinho. É como se ele fosse uma orquestra, onde todos os 

componentes exercessem funções específicas que influenciarão no resultado final. 

De acordo com a Associação Internacional de Dislexia (IDA, 2020) na Neuropsicologia a dislexia possui diversas 

ramificações de conceito (fonológica, visual e mista). Uma delas é a “dislexia fonológica”, caracterizada como uma dificuldade 

grave no processamento fonológico, que resulta em um desempenho insatisfatório na leitura de estímulos desconhecidos. 

Kajihara (1997) concluiu em seus estudos que a dificuldade de leitura das crianças disléxicas ocorre devido ao déficit fonológico. 

Em pesquisas realizadas por Alves et al. (2015), crianças com dislexia apresentaram baixo desempenho em testes com estímulos 

verbais (letras e dígitos), devido ao déficit fonológico. Outra função afetada na dislexia é a flexibilidade cognitiva. De acordo 
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com Medina, Souza e Guimarães (2018), essa flexibilidade consiste em pensar além do óbvio, mudar a atenção de uma 

circunstância para outra, ler algo e ao mesmo tempo compreender significado disso. Outras dificuldades presentes envolvem a 

memória de curto prazo fonológica e consciência fonológica (Salles; Parente; Machado, 2004). Um estudo realizado por 

Galaburda e Kemper (1979), citado por Salles, Parente e Machado (2004), avaliou as células cerebrais de disléxicos post-mortem. 

Durante a análise, foram encontradas deformidades nas células da região do lobo temporal, responsáveis pelo gerenciamento da 

memória. 

Muitos desses estudos são considerados inconclusivos, devido ao tamanho reduzido das amostras, o que dificulta a 

generalização dos resultados, porque não representam a diversidade de pessoas disléxicas. Apesar disso, eles servem como 

modelo, neurofuncional e neuroanatômico para entender as dificuldades apresentadas por indivíduos no processo de 

aprendizagem. 

Sousa e Alves (2017) afirmam que para aprender são necessárias as presenças de duas ferramentas principais: a atenção 

e a memória. Ferramentas que de acordo com a Associação Internacional de Dislexia (IDA, 2020) sofrem alterações em crianças 

disléxicas, causando: dispersão, falta de atenção, atraso na linguagem e fala, dentre outros.  Quando algo novo é apresentado ao 

cérebro, ele precisa selecionar essas informações e armazenar as mais importantes; essa função é exercida pelos diversos tipos 

de memória (de curto, médio e longo prazo, dentre outras). A atenção é a seleção de informações, em meio a diversos estímulos, 

que mais tarde serão selecionados como memórias de curto e longo prazo. Como aponta Sousa e Alves (2017): 

 

[...] o aprendizado e a memória são fases diferentes do mesmo mecanismo progressivo e contínuo. Sem memória, o 

aprendizado se torna impossível e, sem aprendizado, não existe memória. Aprendizagem, memória e emoção ficam 

interligadas, quando ativadas pelo processo de aquisição do conhecimento. O desafio para a educação não é apenas 

saber como ensinar ou como avaliar, mas apresentar o conhecimento em um formato que o cérebro aprenda melhor 

(Souza e Alves, 2017, p.329). 

 

Os estudos de Fenker e Schütze (2008), citados por Sousa e Alves (2017), demonstram que ao entrar em contato com 

algo novo e desconhecido, as atividades no hipocampo (estrutura cerebral considerada a principal sede da memória) se 

potencializam, favorecendo a longa duração da memória e do aprendizado. Isso também é importante para o processo de 

memorização, uma vez que se sabe que a memória de curto prazo constantemente não consegue absorver tudo o que passa por 

ela, privilegiando o que considera que deve ser aprendido, já que o cérebro aprende aquilo que considera significativo. 

Além da importância da atenção e da memória, vários autores concordam com relação à importância das emoções 

para o processo de aprendizagem: 

 

A eficácia da aprendizagem é influenciada pelo nosso estado emocional, já que apresentamos tendências para 

lembrarmos melhor os acontecimentos associados a experiências particularmente felizes, tristes ou angustiantes. Como 

também nos recordamos melhor dos acontecimentos quando estamos atentos (Morris; Fillenz, 2003 apud Sousa; Alves, 

2017, p. 326). 

 

A parte do cérebro responsável pelas emoções é a amígdala. Ela irá regular as emoções, que também são essenciais no 

processo de aprendizagem. As emoções associadas às motivações podem dificultar ou facilitar o processo de aprendizagem. 

Estudos desenvolvidos por Pfromm (1987) e Pintrich e Schunk (2002), citados por Sousa e Alves (2017), demonstram 

a importância da motivação para que uma ação seja iniciada e sustentada. Após algum tempo, essa motivação não será algo que 

precisará ser incentivado, pois, irá se tornar um comportamento, uma vez que alunos motivados apresentam maior facilidade em 

adquirir novos conhecimentos e, por ser algo que irá despertar-lhes o interesse, se tornará algo prazeroso. 
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Quando algo é realizado de forma prazerosa ocorre um aumento na qualidade e quantidade das sinapses, proporcionando 

maiores chances de obter resultados eficazes no processo de aprendizagem. A Neuropsicologia sugere diversas estratégias que 

podem auxiliar os professores no processo de ensino-aprendizagem. Para que ocorra efetivamente a consolidação do 

conhecimento é necessário associação de novas sinapses com as já existentes, nutrição adequada do corpo e tempo. 

Relacionando fatores biológicos com fatores externo-sociais, ambientais, psíquicos, dentre outros-, a aprendizagem 

pode ser definida como o processo de interação entre o ambiente e o cérebro, inicialmente provocada por um estímulo físico-

químico e transformando-se, a seguir, em uma sinapse. Após ocorrer essa transformação, essa sinapse será interpretada de 

diversas formas e sentidos, até a emissão de uma resposta. 

Recorrer à Neuropsicologia Infantil se tornou uma consulta essencial nos cuidados da saúde na infância. E quando 

ocorre um diagnóstico precoce, isso possibilita um trabalho multiprofissional (educadores, psicólogos, neurologistas, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros), buscando fornecer um tratamento mais eficiente. Só assim, as 

dificuldades serão compreendidas e adequadamente tratadas. 

 

4. Conclusão 

Este trabalho teve por objetivo promover uma discussão em torno da influência dos processos neuropsicológicos no 

aprendizado da leitura de crianças com dislexia, contribuindo academicamente com a compreensão do transtorno, mostrando 

como os aspectos biológicos, cognitivos e sociais interferem no processo da dislexia. 

Os papéis da família e da escola são muito importantes na identificação precoce das dificuldades da criança com dislexia 

quanto ao tratamento. Considerando que fatores ambientais, como um sistema de ensino que não condiz com as necessidades 

escolares da criança, influenciam na construção das dificuldades específicas de aprendizagem de leitura, estes contextos também 

devem ser analisados e ser um componente no processo de intervenção. A orientação aos pais e professores é de extrema 

importância no programa de intervenção.  

De acordo com Capovilla (2007), a neuropsicologia apresenta diversas contribuições, por estabelecer conexões entre os 

âmbitos cognitivo, comportamental e o funcionamento do SNC, ajudando a compreender fatores que influenciam no processo 

de aprendizagem, tais como os comportamentos, os estímulos e a maneira como o cérebro se comporta, bem como a diferenciar 

o que é genético, cognitivo e comportamental. Assim, o conhecimento mais aprofundado acerca do transtorno resulta em um 

programa de ensino mais condizente com a realidade da criança. Devem-se identificar, a princípio, as causas do problema da não 

aprendizagem, bem como fatores internos ou externos relacionados, para que se possa trabalhar de forma específica a dificuldade 

existente. Além disso, ressalta-se a importância de a criança ser estimulada na parte fonológica, algo que apresenta resultados 

bastante efetivos (Silva, 2018). 

O processo de avaliação e diagnóstico das dificuldades específicas de leitura deve ser realizado por equipe 

interdisciplinar, envolvendo especialidades como neurologia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia ou psicopedagogia, além de 

considerar a percepção do professor que acompanha intimamente o processo de aprendizagem da criança. Uma intervenção bem-

sucedida depende de uma avaliação criteriosa e multidimensional desses fatores relacionados às dislexias de desenvolvimento.  

É pertinente realizar novas pesquisas nesta temática, sugere-se assim, aprofundar os estudos buscando entender a 

percepção que os professores alfabetizadores tem da dislexia e o conhecimento que os mesmos tem sobre as estratégias que a 

Neuropsicologia oferece para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
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