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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 de Ensino 
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

 
ATUALIZADA EM: 30/05/2022

 

Aluno Processo SEI Orientador Data do documento
no SEI

Alice Resende de Lima 23209.003106/2021-67 Prof. Érik Campos Dominik 24/08/2021

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
 Encerrada em

14/07/2021
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)

Giovanna Silveira Moreira 23209.002962/2022-86 Prof. Júlio César Benfenatti
Ferreira 26/05/2022

Jayne Fátima de Melo Costa 23209.002958/2022-18 Prof. Myriam Angélica Dornelas 26/05/2022

Joice Mara de Faria 23209.002455/2020-81 Prof. Júlio César Benfenatti
Ferreira 16/10/2020

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)

Lívia Rodrigues Chaves 23209.001460/2022-38 Prof. Myriam Angélica Dornelas 09/03/2022

Luís Fellipe Silva Bernardes 23209.002457/2020-70 Prof. Patrícia Carvalho Campos
22/10/2021

Encerrada em
23/05/2022

Maria Eduarda do Prado
Gomes 23209.002831/2021-18 Prof. Patrícia Carvalho Campos 03/08/2021

 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

Encerrada em
08/03/2022

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

 

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

05/06/2018
28/07/2021 (SEI)
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Weslei Lamounier de Faria 23209.002963/2022-21 Prof. Érik Campos Dominik 26/05/2022

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,30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 30/05/2022, às 13:58, 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 1210043 e o código CRC 4EDCBC89.

23209.004903/2021-61 1210043v1
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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 

Diretoria de Ensino 
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 SIAPE: 1728131  , atuou como
orientador (a) junto ao CEAD/COLPGD/IFMG Arcos, dos discentes abaixo listados no período
2022.1.    

Nome do
orientado

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

Laryssa Cristina
Castro Gomes

Ana Paula da Silva
de Assis

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

 Em
processo

Priscilla Frida
Salles Tojeiro

Edilania Reginaldo
Alves 

A percepção do professor sobre a acessibilidade curricular Finalizado

Os trabalhos de conclusão de curso consistiram na produção de um artigo e de um produto
educacional.

Declaro, ainda, que as atividades foram realizadas nos seguintes cursos: 

- Pós-graduação lato sensu em Docência; 

Por ser verdade e estar de acordo com nossos arquivos, assino o presente.

Arcos,01 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria Soares Rossi, Coordenador(a) do curso
de Pós-graduação em Docência, em 01/06/2022, às 10:44, 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 1212286 e o código CRC C7CEAB4F.

23808.000780/2020-50 1212286v1
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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 de Ensino 
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

Declaramos, para os devidos fins, a participação docente em orientações e na composição de bancas de defesas dos Trabalhos Interdisciplinares
(TID) do Curso de Bacharelado em Administração – 2021/2.

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 2.2021

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS

 

Professor (a) Orientador (a) Artigo Científico orientado

Bruno Pellizzaro Dias Afonso O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Érik Campos Dominik O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Myriam Angélica Dornelas Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

 

PLANOS DE NEGÓCIOS

 

Professor (a) Orientador (a) Plano de Negócio orientado

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: PROAPIS

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: Banho e Prosa

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Plano de Negócios: Digital Beauty

Júlio César Benfenatti Ferreira Plano de Negócios: Multifree
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOCENTE NAS BANCAS DOS TRABALHOS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO – 2.2021

 

BANCAS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS REALIZADAS EM 16/03/2022

 

Docente membro da banca Participação nas bancas dos trabalhos

Bruno Pellizzaro Dias Afonso O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Cláudia Aparecida de
Campos                                   

O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Júlio César Benfenatti Ferreira Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Júlio César Benfenatti Ferreira O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Patrícia Carvalho Campos Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Patrícia Carvalho Campos O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Patrícia Souza de Nahuys Coelho O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Patrícia Souza de Nahuys Coelho Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Rosemary Pereira Costa e Barbosa O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

 

BANCAS DE PLANOS DE NEGÓCIOS REALIZADAS EM 15/03/2022

 

Docente membro da banca Participação nas bancas dos trabalhos

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: PROAPIS

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

João Paulo Resende Plano de Negócios: Digital Beauty

João Paulo Resende Plano de Negócios: Banho e Prosa

9



07/04/2022 18:36 SEI/IFMG - 1153194 - Declaração

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1306302&infra_siste… 3/4

João Paulo Resende Plano de Negócios: Multifree

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Digital Beauty

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Banho e Prosa

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Multifree

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: PROAPIS

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Digital Beauty

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Banho e Prosa

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Multifree

Valter de Mesquita Plano de Negócios: PROAPIS

Valter de Mesquita Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Valter de Mesquita Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Comissão Organizadora do Trabalho Interdisciplinar do Curso de Bacharelado em Administração

Profa. Myriam Angélica Dornelas (Presidente da Comissão)

Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso

Profa. Cláudia Aparecida de Campos

Prof. Érik Campos Dominik

 

Bambuí,06 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Myriam Angelica Dornelas, Professora, em 06/04/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erik Campos Dominik, Professor, em 06/04/2022, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Aparecida Campos, Professora, em 07/04/2022, às 07:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Pellizzaro Dias Afonso, Professor, em 07/04/2022, às 17:31, 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 1153194 e o
código CRC AA2C2D96.

23209.002161/2022-11 1153194v1
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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 de Ensino 
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

ADITIVO
PARTICIPAÇÃO COMO MEMBROS DE BANCA/ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO

 DOS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE BACHARELADO ADMINISTRAÇÃO
2° Semestre de 2021

 

ALUNO PROCESSO SEI ORIENTADOR CO-ORIENTADORA TÍTULO/TEMA

Marcela Ingrid
Mendes Souza 23209.002828/2021-02

Myriam Angélica
Dornelas (Orientadora)

 

Rosemary Pereira Costa e
Barbosa

 

Jornada feminina: o caso
de estudantes do Curso de
Bacharelado em
Administração de uma
Instituição de Ensino
Federal.

 

 

Por ser verdade, firmo o presente,

Att.,

Patrícia Carvalho Campos / Coordenadora de TCC e Estágio do Curso de Administração

Bambuí,26 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 26/05/2022, às 09:36,
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 1206330 e o código CRC 496E8148.

23209.002341/2022-01 1206330v1
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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 de Ensino 
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

 

PARTICIPAÇÃO COMO MEMBROS DE BANCA/ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO
 DOS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE BACHARELADO ADMINISTRAÇÃO

 
2° Semestre de 2021

 

ALUNO PROCESSO SEI ORIENTADOR MEMBRO 2 MEMBRO 3 MEMBRO 4 TÍTULO/TEMA

Warlei
Laurindo
Martins

23209.002825/2021-61
Marcia Helena da Silva
Fraga (Orientadora)

 

Dênis Fernando
Fraga Rios
(Coorientador)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira

Análise da satisfação dos
clientes das academias de
ginástica de Medeiros-MG.

Guilherme
Monteiro
Ignácio

23209-002823/2021-71
Dênis Fernando Fraga
Rios (Orientador)

 

Marcia Helena da
Silva Fraga
(Coorientadora)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira

Análise do perfil
socioeconômico dos clientes
microempreendedores de uma
agência bancária na cidade de
Bambuí-MG.

Maria Clara
Faria Rabelo 23209.003063/2021-10

Dênis Fernando Fraga
Rios (Orientador)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira  

A percepção dos revendedores
de veículos seminovos e usados
em um município do Centro-
Oeste mineiro.

Gislene
Cardoso
Pereira

23209.000976/2022-65
Antônio Augusto Rocha
Athayde (Orientador)

 

Dênis Fernando
Fraga Rios
(Coorientador)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira

Repasse de ICMS relativo ao
VAF-DAMEF, no período de
2015 a 2020 para o
MUNICIPIO DE BAMBUÍ-
MG: um estudo de caso.

Caroline
Lorraine
Rodrigues de
Jesus

23209.002822/2021-27
Dênis Fernando Fraga
Rios (Orientador)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira  

Análise sobre o estresse em
alunos do curso de
bacharelado em
administração: um estudo de
caso.

 

José Luís
Urbano de
Souza

23209-003380/2021-36
Dênis Fernando Fraga
Rios (Orientador)

 

Euclides Brandão
Maluf

 

Renata de
Carvalho Ferreira  

A percepção empresarial de
Bambuí quanto ao
cumprimento das regras da
vigilância sanitária: um estudo
de caso.

 

Danilo Davi de
Oliveira
Borges

23209.003419/2020-34
Bruno Pelizzaro Dias
Afonso (Orientador)

 

Patricia Souza de
Nahuys Coelho

 

Laís Karlina
Vieira  

Procedimento Operacional
Padrão como Ferramenta
Administrativa: um estudo de
caso em uma empresa do
agronegócio

Daniel de Jesus
Oliveira Flores 23209.001111/2022-16

Bruno Pelizzaro Dias
Afonso (Orientador)

 

Patrícia Carvalho
Campos

 

Laís Karlina
Vieira  

Análise da Administração da
Cadeia de Suprimentos: Um
estudo de caso em uma
empresa familiar do ramo de
adubos e acessórios para
jardinagem

13
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Jhonathan
Carvalho Da
Silveira

23209.001112/2022-61 Bruno Pelizzaro Dias
Afonso (Orientador)

 

Rosemary Pereira
Costa

 

Laís Karlina
Vieira

 Análise da Satisfação dos
Clientes: um estudo de caso em
uma prestadora de serviços de
informática do município de
Bambuí-MG

Aline Chaves
Leite

23209.002826/2021-13 
 

Myriam Angélica
Dornelas (Orientadora)

 

Bruno Pellizzaro
Dias Afonso

 

Rosemary Pereira
Costa e Barbosa  

A qualidade de vida no
trabalho dos docentes de uma
Instituição Pública de ensino
em um cenário pandêmico.

 

Eduarda
Tavares Garcia

23209.002827/2021-50 
 

Myriam Angélica
Dornelas (Orientadora)

 

Patricia Souza de
Nahuys Coelho

 

João Paulo
Resende  

COMPETÊNCIAS DE
LIDERANÇA E GERAÇÕES:
um estudo sobre
empreendedores do setor
alimentícios de um município
de Minas Gerais.

 

Marcela Ingrid
Mendes Souza 23209.002828/2021-02

Myriam Angélica
Dornelas (Orientadora)

 

Claudia Aparecida
de Campos

 

Patrícia Carvalho
Campos  

Jornada feminina: o caso de
estudantes do Curso de
Bacharelado em
Administração de uma
Instituição de Ensino Federal.

 

Jéssica de
Farias Lima

 
23209.002454/2020-36

Laís Karlina Vieira (co-
orientadora)

 

Cíntia Siqueira
Araújo Soares

 

Dênis Fernando
Fraga Rios

 

Marlon Mendes
Silva

O impacto do COVID-19 nas
contas públicas do município
de Bambuí-MG.

Ingrid Rezende
Silva Palácios

 

23209.003107/2021-10

 

Laís Karlina Vieira
(orientadora)

 

Marlon Mendes
Silva

 

Bruno Pellizzaro
Dias Afonso  

Análise comparativa da
rentabilidade e lucratividade
do Banco Bradesco através de
índices-padrão.

 

 

 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente,
Att.,

Patrícia Carvalho Campos / Coordenadora de TCC e Estágio do Curso de Administração
Bambuí,11 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Carvalho Campos, Professora, em 11/04/2022, às 15:49, 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 1158386 e o código CRC
C4A83477.

23209.002341/2022-01 1158386v1
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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 de Ensino 
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

Declaramos, para os devidos fins, a participação docente em orientações e na composição de bancas de defesas dos Trabalhos Interdisciplinares
(TID) do Curso de Bacharelado em Administração – 2021/2.

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 2.2021

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS

 

Professor (a) Orientador (a) Artigo Científico orientado

Bruno Pellizzaro Dias Afonso O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Érik Campos Dominik O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Myriam Angélica Dornelas Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

 

PLANOS DE NEGÓCIOS

 

Professor (a) Orientador (a) Plano de Negócio orientado

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: PROAPIS

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Plano de Negócios: Banho e Prosa

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Plano de Negócios: Digital Beauty

Júlio César Benfenatti Ferreira Plano de Negócios: Multifree
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOCENTE NAS BANCAS DOS TRABALHOS INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO – 2.2021

 

BANCAS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS REALIZADAS EM 16/03/2022

 

Docente membro da banca Participação nas bancas dos trabalhos

Bruno Pellizzaro Dias Afonso O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Bruno Pellizzaro Dias Afonso Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Cláudia Aparecida de
Campos                                   Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Cláudia Aparecida de
Campos                                   

O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Júlio César Benfenatti Ferreira Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Júlio César Benfenatti Ferreira O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Patrícia Carvalho Campos Gestão na pandemia: desafios e aprendizagens dos gestores escolares

Patrícia Carvalho Campos O impacto do marketing digital em micro e pequenas empresas: um
estudo de caso

Patrícia Souza de Nahuys Coelho O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Patrícia Souza de Nahuys Coelho Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

Rosemary Pereira Costa e Barbosa O comportamento de consumo dos estudantes de Administração do
IFMG - Campus Bambuí no comércio eletrônico

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Análise dos 4Ps do Marketing: o caso de uma padaria

 

BANCAS DE PLANOS DE NEGÓCIOS REALIZADAS EM 15/03/2022

 

Docente membro da banca Participação nas bancas dos trabalhos

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: PROAPIS

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Érik Campos Dominik Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

João Paulo Resende Plano de Negócios: Digital Beauty

João Paulo Resende Plano de Negócios: Banho e Prosa
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João Paulo Resende Plano de Negócios: Multifree

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Digital Beauty

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Banho e Prosa

Laís Karlina
Vieira                                              Plano de Negócios: Multifree

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: PROAPIS

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Marlon Mendes Silva Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Digital Beauty

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Banho e Prosa

Myriam Angélica Dornelas Plano de Negócios: Multifree

Valter de Mesquita Plano de Negócios: PROAPIS

Valter de Mesquita Plano de Negócios: Sport Bike Emporium

Valter de Mesquita Plano de Negócios: OQ VESTIR BRECHÓ ONLINE

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Comissão Organizadora do Trabalho Interdisciplinar do Curso de Bacharelado em Administração

Profa. Myriam Angélica Dornelas (Presidente da Comissão)

Prof. Bruno Pellizzaro Dias Afonso

Profa. Cláudia Aparecida de Campos

Prof. Érik Campos Dominik

 

Bambuí,06 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Myriam Angelica Dornelas, Professora, em 06/04/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erik Campos Dominik, Professor, em 06/04/2022, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Aparecida Campos, Professora, em 07/04/2022, às 07:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Pellizzaro Dias Afonso, Professor, em 07/04/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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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) Aline Chaves Leite, concluinte do Curso Bacharelado em Administração. A 
banca foi realizada no dia 17 de março de 2022, nas dependências do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Bambuí, conforme registros no setor responsável pela 
atividade.

 

Bambuí - MG, 13 de abril de 2022.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/6141D506
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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) Jhonathan Carvalho da Silveira, concluinte do Curso Bacharelado em 
Administração. A banca foi realizada no dia 16 de abril de 2022, nas dependências do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Bambuí, conforme registros no setor 
responsável pela atividade.

 

Bambuí - MG, 13 de abril de 2022.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/2F17FACB
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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) Maria Eduarda Teles Silva, concluinte do Curso Técnico em Administração 
Integrado ao Ensino Médio. A banca foi realizada no dia 11 de fevereiro de 2022, nas dependências do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus Bambuí, conforme 
registros no setor responsável pela atividade.

 

Bambuí - MG, 13 de abril de 2022.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/0C0E417B
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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 segundo semestre do ano de 2021. 

 
Bambuí, 02 de junho de 2022. 

 

 
___________________________________________ 

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
Campus Bambuí 

Diretoria de Ensino 
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 segundo 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,29 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Henrique Martins, Chefe do Departamento da
Área de Ciências Gerenciais e Humanas, em 29/05/2022, às 21:16, 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 1209195 e o código CRC C3E6A47B.

23209.002785/2021-57 1209195v1
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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 95 DE 10 DE MAIO DE 2022

 

Dispõe sobre alteração
da composição do NAPNEE 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 a compor o Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) do IFMG-Campus Bambuí, conforme o que se
segue:
 
Membros:
Coordenadora: FLAVIANE RIBEIRO DA COSTA - matrícula SIAPE 1585799
Primeira Secretária: VÁSSIA CARVALHO SOARES - matrícula SIAPE 1810668
Segunda Secretária: IARA CRISTINA NOGUEIRA LEÃO - matrícula SIAPE 3167631
ALCILENE DE ABREU PEREIRA - matrícula SIAPE 1810716
ALDA ERNESTINA DOS SANTOS - matrícula SIAPE 1245901
ARACELE DE PAULA GARCIA ROCHA - matrícula SIAPE 2055120
CLÁUDIA FIGUEIREDO GARRIDO CABANELLAS BRASIL - matrícula SIAPE 1498016
CLÁUDIA HELENA DE MAGALHÃES - matrícula SIAPE 1224921
EUCLIDES BRANDÃO MALUF- matrícula SIAPE 3145783
FERNANDA MADEIRA DOURADO DIAS -  matrícula SIAPE 3061120
GLADSTONE PEREIRA LIMA - matrícula SIAPE 1790960
JÚLIA BAHIA MIRANDA - matrícula SIAPE 3152022
LUCIANA DA SILVA DE OLIVEIRA - matrícula SIAPE 2335675
MARA CRISTINA RODRIGUES DIAS DE LIMA - matrícula SIAPE 2084411

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/05/2022 
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MARIA CAROLINA GASPAR BOTREL - matrícula SIAPE 1721244
MARIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA - matrícula SIAPE 2668150
NÁDIA ALVIM MUFFATO SILVEIRA - matrícula SIAPE 2055096
PAULO RODRIGUES CARDOSO - matrícula SIAPE 1125662
ROSEMARY PEREIRA COSTA E BARBOSA - matrícula SIAPE 1728131
SAMUEL LEANDRO FONSECA AMARAL - matrícula SIAPE 2075891
 
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 59, de 06 de abril de 2021.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 10/05/2022,
às 17:30, 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 1188428 e o código CRC BE9D9B06.

23209.001489/2020-58 1188428v1
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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
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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 71 DE 28 DE MARÇO DE 2022

 

Dispõe sobre a composição
do Colegiado e Núcleo Docente
Estruturante do Curso
Administração,
modalidade Bacharelado, 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 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 – Geraldo Henrique Alves Pereira 
DEC - Bruna Aparecida Rezende
TAE:
Flaviane Ribeiro Costa
Discentes:
José Luís Urbano de Sousa

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/03/2022 
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Luiz Fellipe Silva Bernardes
 
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 233/2021.
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 29/03/2022,
às 14:14, 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 1141038 e o código CRC 19744F98.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
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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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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 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:
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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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CAPÍTULO 39 
ACESSIBILIDADE CURRICULAR: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE OURINHOS/ SP 

Edilania Reginaldo Alves 
Priscilla Frida Salles Tojeiro 

Rosemary Pereira Costa e Barbosa 

RESUMO 

A pluralidade do educando e as atuais políticas de inclusão evidenciam a necessidade de uma 
organização curricular coerente com a diversidade. Assim, a acessibilidade curricular se 
apresenta como uma possibilidade de concretização da escola inclusiva. Frente ao exposto, este 
artigo visa apresentar um estudo de caso de cunho qualitativo e descritivo que objetivou 
identificar a percepção de professores que lecionam em salas de 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental em escolas municipais na cidade de Ourinhos / São Paulo em relação à 
acessibilidade curricular. O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário semi-
estruturado disponibilizado de forma online. Tal análise nos permitiu perceber que há uma 
fragilidade e incoerência em relação às concepções sobre acessibilidade curricular trazidas 
pelos professores. Na busca da melhor maneira de promover um ensino na perspectiva inclusiva 
os mesmos ora demonstram práticas pedagógicas que levam a acessibilidade curricular e 
inclusão, ora apresentam práticas pedagógicas que não coadunam com essas práticas e tendem 
a uma educação tradicional marcada pela exclusão. Esses resultados refletem a necessidade de 
repensar a formação de professores incluindo a temática da acessibilidade curricular como 
ferramenta importante para a inclusão nos cursos de formação inicial e continuada. 

PALAVRAS-CHAVES: Currículo; Educação Inclusiva; Acessibilidade. 

INTRODUÇÃO 

O sentido de currículo tem se modificado ao longo dos anos. Etimologicamente a 

palavra currículo é de origem latina, succurre e significa correr, no sentido de curso, pista de 

corrida, percurso a ser realizado (SILVA, 2007). Na educação, segundo estudos de Lopes e 

Macedo (2011), o termo aparece pela primeira vez em 1633 em registros da Universidade de 

Glasgow e já, naquele momento, apresentava sentido de sequenciação da experiência 

educacional. Do ensino tradicional ao movimento da Escola Nova seguido da teoria educacional 

de Pedagogia Tecnicista e sob influência de movimentos surgidos nos EUA os interesses 

educacionais vão se modificando e dessa forma também o currículo. Sob este prisma, suas 

concepções e percepções são reconstruídas trazendo a marca cultural e das relações 

estabelecidas ao longo da história. 

DOI: 10.47402/ed.ep.c2022149939573
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Na atualidade, a pluralidade dos educandos e as atuais políticas de inclusão evidenciam 

a necessidade de uma organização curricular coerente com a diversidade. Sendo assim, neste 

artigo, optamos por discutir o currículo à luz da perspectiva histórico-crítica, entendendo esta 

como a mais condizente com as interfaces que permeiam a inclusão. Pensar um currículo nesta 

perspectiva é pensar um currículo que se destina a um ser social que está inserido em uma 

determinada concepção de mundo, e neste sentido, que seja capaz de conduzi-lo à emancipação, 

buscando conhecer qual sua percepção a respeito do mundo, bem como seu papel nele. Desta 

forma, o currículo deve proporcionar um ensino que se paute em conhecimentos artísticos, 

científicos e filosóficos elaborados com profundidade e objetividade e não privilegiar um 

currículo esvaziado, com conceitos do senso comum e pragmáticos do cotidiano. 

Cabe então pensarmos na acessibilidade curricular para atender com competência a 

clientela diversa que a escola abarca. Segundo Correia (2016, p. 160), a acessibilidade ao 

currículo tem por objetivo “promover o acesso ao conhecimento, proporcionando diferentes 

formas de acessar as informações/conteúdos, de interação com estes conteúdos e com os pares 

para explorá-los e ressignificá-los e de expressão do conhecimento construído.” 

A  acessibilidade curricular vai ao encontro da proposta histórico-crítica porque entende 

que o currículo escolar precisa garantir igualdade de oportunidades a todos, bem como, 

contribuir para a humanização do ser social sem que para isto haja prejuízos como o 

empobrecimento dos conteúdos, objetivos e avaliações escolares. 

Utilizando-se do conceito de currículo escolar acessível como um ponto de partida para 

o enriquecimento pedagógico, o presente estudo teve como objetivo identificar a percepção de 

professores em relação à acessibilidade curricular. Vinte e um professores que lecionam em 

salas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na cidade de Ourinhos / São Paulo, se 

voluntariaram a participar desse estudo. 

CURRÍCULO E INCLUSÃO 

Para Saviani (2003, p.13) o trabalho educativo é “o ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”, dito isto, pressupõe-se que não existe uma natureza 

humana pronta, mas que o homem se faz a partir de sua convivência com outros homens, 

assimilando os conhecimentos produzidos pelos seus. Assim, é possível afirmar que: 
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[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 
eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 
formas mais adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 2003, p. 13). 

Diante disso, o trabalho educativo tem como função maior formar o homem. Um 

currículo na perspectiva crítica explicita que cabe à educação escolar identificar quais 

conteúdos produzidos historicamente devem ser incluídos no currículo escolar. Estes, são 

fundamentais e necessários para a formação humana assim como encontrar a melhor maneira 

de realizar este ensino. Segundo Saviani (2003, p.18) o ensino deve ser disponibilizado de 

forma sistematizada em que “o ponto de partida seja a cultura popular e o ponto de chegada o 

conhecimento elaborado, sistematizando o que de melhor a humanidade produziu até o 

momento”. 

O conhecimento então deve ser considerado como um elemento fundamental para 

efetividade de uma educação inclusiva, posto que, para que haja inclusão é necessário que as 

escolas tenham uma organização curricular dinâmica suscetível a modificações, para assim 

responder às diversas necessidades dos educandos, visto que: 

O currículo determina que conteúdos serão abordados e, ao estabelecer níveis e tipos 
de exigências para os graus sucessivos, ordena o tempo escolar, proporcionando os 
elementos daquilo que entenderemos como desenvolvimento escolar e daquilo que 
consiste no progresso dos sujeitos durante a escolaridade. (SACRISTÁN, 2000, p.18) 

É importante enfrentar o desafio de pensar o currículo aberto às diferenças de toda a 

natureza a fim de enriquecer o âmbito cultural escolar através de uma organização curricular 

capaz de atender a todos. Corroborando esta ideia, Bueno (2008), questiona o discurso 

democrático que ampara políticas compensatórias de inclusão que escondem a seletividade 

escolar. O autor avalia a “dicotomia entre os saberes destinados aos “bem aquinhoados” e os 

saberes destinados aqueles apenas capazes das “necessidades básicas de aprendizagem”, nesse 

sentido incorremos na possibilidade da inclusão desses educandos ser simplificada a um mero 

ato de tolerância, no qual o aspecto educativo é secundarizado. 

Sob este prisma, o simples anúncio de acesso ao ensino regular para os alunos público 

alvo da Educação especial- PAEE não remete necessariamente à expansão de oportunidades 

educacionais, já que viabiliza mais a exclusão do que a inclusão, propagando dessa forma uma 

visão reducionista de ensino. 

Nesta condição, é preciso notar os mecanismos de poder que permanecem implícitos 

nestas propostas curriculares que de certa forma ainda denunciam a exclusão deste segmento 

social, de modo que em seu contexto emergem barreiras práticas, culturais, econômicas dentre 
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outras, que inviabilizam a garantia de aprendizagem proposta por lei. Sacristán (2000, p.23) em 

seu estudo salienta,  

[...] temos de nos fazer as perguntas sobre o valor que o currículo escolhido tem para 
os indivíduos e para a sociedade, bem como qual valor permanece dentro dessa opção. 
O conteúdo que regula os aspectos estruturadores sobre os quais falamos tem o mesmo 
valor para todos? Frequentemente, temos de considerar que toda essa máquina 
reguladora, junto com seus conteúdos, tem de ser movida por alguém ou algo, ela 
precisa de energia para funcionar, um impulso ou motivo. 

 Frente ao exposto, o currículo não pode ser considerado apenas como um documento 

impresso o qual apresenta os conteúdos prontos a serem passados para os educandos. O 

currículo reflete um complexo de relações sociais, políticas e econômicas. “É um campo de 

batalha de outras lutas” (APPLE,1986,1989,1996 apud SACRISTÀN, 2000, p. 29). Diante 

disso, ponderamos notadamente como o Público Alvo da Educação Especial - PAEE é 

marginalizado, haja vista que a maioria das práticas escolares direcionadas aos mesmos se 

apresenta muitas vezes como algo pronto e acabado e que não contempla a diversidade 

(PADILHA, 2007). 

Em substituição a esses dogmas tradicionais, o qual remete a uma prática pedagógica 

que desvaloriza a apreensão dos conceitos científicos a este educando, compreendemos que a 

educação do PAEE deve atribuir um valor de destaque ao conhecimento, condicionando-o para 

uma educação emancipatória. Em conformidade, Carvalho (2009), aponta a necessidade de se 

lutar pela garantia do acesso ao conhecimento, a fim de que, através deste, os educandos possam 

se tornar atuantes na mudança de sua condição de marginalizados, e ainda, de oprimidos quando 

pertencentes às classes baixas. Concebendo a prática escolar sob esta ótica, o conhecimento 

torna-se algo fulcral para a instauração de uma nova realidade, no qual o educando estabeleça 

uma relação consciente com o meio que o cerca, e dessa forma supere as relações sociais que 

geram as desigualdades.  

Acessibilidade curricular - o conceito e como vem ocorrendo no Brasil 

O conceito de deficiência pode ser entendido de duas formas distintas e a partir deste 

olhar as práticas pedagógicas também se diferenciam. O conceito biomédico de deficiência 

“atribui desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência por destacar 

unicamente seus impedimentos corporais” (DINIZ, BARBOSA, SANTOS, 2009, apud 

CORREIA, 2016, p. 146) e desta forma as adaptações curriculares para esses educandos 

centram nas suas limitações o que reforçam a ideia de incapacidade. A outra perspectiva de 

compreender a deficiência adota o modelo biopsicossocial que “não nega os impedimentos 

biológicos e psíquicos, mas dá especial relevo para a função do ambiente social como produtor 
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da desvantagem que pode advir de barreiras que obstaculizam a plena participação da pessoa 

com deficiência” (CORREIA, 2016, p. 145). 

A ideia de acessibilidade ao currículo está relacionada com a manutenção de um 

currículo comum para todos e não um currículo selecionado, individualizado a partir das 

limitações do educando. O currículo torna-se acessível por meio de práticas pedagógicas 

oportunizadas de diferentes formas, pelo uso de instrumentos, estratégias e artefatos permitindo 

ao educando interações e atuações diante dos conteúdos, neste sentido ele é acompanhado 

individualmente e comparado apenas consigo mesmo, avanço por avanço. 

Acredita-se que, quanto mais acessibilidade ao currículo for proporcionada pela 
metodologia utilizada, menos adaptações individuais serão necessárias. Não está se 
falando de um modelo de acessibilidade ideal, tampouco elencando medidas a serem 
tomadas para tornar o currículo acessível. A ideia de “quanto mais acessibilidade 
pedagógica, menos adaptações individuais” não tem pretensão prescritiva, pois pode 
abarcar uma variedade de práticas, admite o processo com seus avanços e retrocessos, 
assume que a prática escolar é resultado de temporalidades diferentes e de 
interpretações variadas, enfim, abraça o processo, a invenção, a criatividade. Mas 
convida à reflexão e ao investimento constante. (CORREIA, 2016, p. 154) 

Uma das formas de proporcionar um currículo acessível seria oferecer o conteúdo de 

diferentes maneiras, tais como por meio de avaliações formativas, trabalho colaborativo, 

apresentando um conteúdo, abordando-o por meio de diferentes estratégias pedagógicas. Por 

exemplo, ao ensinar a multiplicação, fazê-la por meio de “soma de parcelas iguais”, 

“multiplicação na malha quadriculada”, uso de materiais manipulativos, utilizando softwares, 

vídeos, contextualizando o assunto. Neste sentido, 

[...] é preciso cuidado ao pensar nas adaptações curriculares; sob justificativa de 
adequar o ensino e o currículo às especificidades dos alunos que apresentam 
necessidades especiais, muitas vezes, se abre mão dos conteúdos formais, 
pressupondo que não estariam ao alcance desse aluno, especialmente daquele em que 
as dificuldades são mais acentuadas. Concluiu-se que é a aprendizagem – 
aprendizagem de conceitos científicos – que alavanca o desenvolvimento cognitivo, 
então é nesse ponto que a escolarização deve investir. É imperativo lutar por uma 
escola inclusiva onde, de fato, se aprenda – aprenda conteúdos (CENCI; DAMIANI, 
2013, p.713). 

É por meio do ensino dos conceitos científicos que ocorre o desenvolvimento cognitivo, 

acredita-se que ao proporcionar diferentes formas de expressar o conhecimento em aula, as 

possibilidades de compreensão dos conceitos por parte de todos se potencializam Saviani 

(2009, p. 50 – 51) assevera:  

[...] os conteúdos são fundamentais e sem conteúdos relevantes, conteúdos 
significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se num arremedo, ela 
transforma-se numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no 
interior da escola, nós atuemos segundo essa máxima: a prioridade de conteúdos, que 
é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são 
prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento 
indispensável para a participação política das massas. Se os membros das camadas 
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populares não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer seus 
interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem 
exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação.  

Xavier (2018) corrobora a afirmação de Saviani (2009) afirmando a necessidade da 

oferta de um currículo comum a todos, “tendo como característica a preocupação de garantir a 

igualdade nas oportunidades escolares, sem causar nenhum prejuízo à pessoa com deficiência, 

em relação a sua interação com seus pares e ao acesso ao conhecimento” (XAVIER, 2018, p. 

67). 

Um currículo inclusivo “reconhece as diferenças dos alunos diante do processo 

educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas” 

(ROPOLI, 2010, p.9). 

    .Entende-se na acessibilidade curricular uma forma de se efetivar a escola 

inclusiva, pois, nesta perspectiva não se comparam os educandos, não se esvaziam os 

currículos e a acessibilidade se dá por meio de estratégias de ensino, em que o educando é 

comparado apenas consigo mesmo. O modelo ideal não existe, o que se faz necessário é a 

permanente reflexão de como proporcionar um currículo acessível, por meio de práticas 

pedagógicas que favoreçam a todos, implementando estratégias variadas que contemplem as 

diferentes formas de aprendizagens.  

METODOLOGIA 

O presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa uma vez que esta requer a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significado aos dados (GIL, 2012). Pesquisas de 

abordagem qualitativa, segundo Malheiros (2011, p. 31) “tentam compreender os fenômenos 

sob a ótica do sujeito”.  

Quanto aos objetivos, caracteriza-se como descritiva. Este formato de pesquisa visa 

coletar opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população e conforme Gil (2012, p. 

28), pesquisas descritivas são “as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática”. Neste sentido, o trabalho se adequa ao tema pois, 

utilizando-se do conceito de currículo escolar acessível, o presente estudo teve como objetivo 

identificar a percepção que os professores, que atuam no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

no município de Ourinhos / São Paulo possuem a respeito da acessibilidade curricular. Assim, 

a pesquisa pode ser também identificada como um estudo de caso que segundo Malheiros 

(2011, p. 94), “é uma estratégia adequada quando o fenômeno estudado relaciona-se com uma 
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situação cotidiana, [...], a frequência de respostas similares pode levar o pesquisador e a 

sociedade, por indução, à generalização”.  

Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se como referencial teórico os trabalhos de 

Xavier (2018), buscando conceitos e ideias relacionadas aos termos “flexibilidade”, 

“adequação”, “adaptação” curricular, adaptações razoáveis e acessibilidade curricular; Saviani 

(2003) com a perspectiva crítica do currículo e Correia (2016) abordando o conceito de 

acessibilidade curricular. 

Como instrumento de pesquisa elegeu-se o questionário semi-estruturado, baseado na 

obra de Santos (2015). O questionário foi constituído por três seções. A primeira abordou o 

perfil dos respondentes, a segunda seção contendo duas questões dissertativas relacionadas a 

concepção sobre a acessibilidade curricular e estratégias pedagógicas utilizadas pelos 

professores, finalizando com a terceira que abordou questões relativas à forma com que os 

professores promovem a acessibilidade curricular.  

O questionário foi transcrito no Formulário Google Forms e disponibilizado de forma 

online, ficando disponível para os professores no período de 25 de outubro a 25 de novembro 

de 2021. A pesquisa foi disponibilizada para professores da rede municipal em Ourinhos / SP 

que lecionam para turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, destes foi possível contar 

com a participação de 21 professores que se voluntariaram a participar mediante o aceite do 

termo de consentimento livre e esclarecido, disponibilizado no mesmo formulário.  

A Análise das questões discursivas foi realizada a partir da perspectiva da Análise de 

Conteúdo que segundo Bardin (1977, p.42), caracteriza-se em, 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

Realizou-se análise nas respostas dos professores buscando ideias comuns a respeito da 

acessibilidade curricular, estas foram agrupadas em categorias, ou percepções, para que se 

realizasse uma análise comparativa entre elas. “Os dados coletados são recortados de acordo 

com temas, expressões ou partes do discurso. Para uma posterior categorização dos conteúdos 

e análise de acordo com a percepção e sensibilidade do pesquisador” (SILVA; GOBBI; 

SIMÃO, 2005, p. 76). Para a abordagem das questões objetivas, observou-se os gráficos 

propostos pelo Formulário Google Forms e fez-se a interpretação dos mesmos com base na 

literatura estudada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo da pesquisa foi identificar a percepção de professores que lecionam em 

turmas de 1º ao 5º do Ensino Fundamental da rede municipal na cidade de Ourinhos/ São Paulo, 

sobre acessibilidade curricular, de forma que as respostas obtidas foram apresentadas conforme 

elencadas no questionário. 

Inicialmente buscou-se compreender o perfil dos professores, observou-se que  quanto 

ao gênero os 21 (vinte e um) professores respondentes da pesquisa, 95,2% são do gênero 

feminino e 4,8% são do gênero masculino.  Essa percepção se confirma no Censo Escolar 2017 

divulgado em janeiro de 2018 que apontou que cerca de 80% dos 2,2 milhões de docentes da 

educação básica brasileira são do sexo feminino. 

Quanto à faixa etária, a maioria 23,8%, estão entre 45 a 49 anos, seguido de 19% que 

compreende a faixa entre 30 a 34 anos, as faixas de 50 a 54 anos, 40 a 44 anos e 35 a 39 anos 

obtiveram 14,3% cada uma delas; 9,5% são professores de 55 a 59 anos e 4,8% são professores 

acima de 60 anos. Quanto à formação acadêmica, observou-se que 90,5% possui além da 

graduação, pelo menos uma especialização, 81% desta é na área da Educação Especial, e 57,1% 

destes professores não atuam no Atendimento Educacional Especializado. 

Os professores têm na maioria de 6 a 15 anos de profissão, 23,8% no intervalo de 6 a 10 

anos e 23,8% entre 11 a 15 anos. Nos intervalos de 16 a 20 anos, 21 a 25 anos e acima de 25 

anos, encontram-se 14,3% em cada. E apenas 9,5% são professores com menos tempo de 

carreira, de 1 a 5 anos. 

No ano de 2021, dos professores entrevistados 23,8%, encontrava-se lecionando para o 

1º ano, 23,8% para o 2º ano e 23,8% para o 5º ano compreendendo desta forma a maioria. 

Observou-se ainda que 19% lecionou para o 4º ano e 9,5% para o 3º ano. 

 Em relação a carga horária 61,9% trabalham em apenas um período enquanto que os 

outros 38,1% trabalham em dois períodos. 

É relevante observar que quando questionados sobre a formação continuada acerca da 

acessibilidade curricular, 28,6% dos professores responderam “Sim” (que receberam) e 71,4% 

responderam “Não”. O percentual apresentado nos dados da pesquisa assegura a necessidade 

de momentos formativos nesta temática a fim de que os mesmos possam repercutir no 

desenvolvimento de ações que incluam os estudantes nas propostas educativas desenvolvidas 

no âmbito escolar. Como pontua Freire (2001, p.72) “A melhora da qualidade da educação 

implica a formação permanente dos educadores.” 
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Em resumo, foi possível perceber que os professores entrevistados são na maioria 

mulheres entre 45 a 49 anos que possuem especialização na área da Educação Especial, contudo 

mais da metade não atua nesta área.  Os respondentes possuem experiência no ensino 

fundamental e trabalham na maioria em apenas um dos períodos e é importante frisar que os 

mesmos não tiveram formação em relação à acessibilidade curricular. 

Cabe salientar que o sistema municipal de educação da cidade de Ourinhos não possui 

um currículo próprio, utilizam-se os materiais pedagógicos do sistema SESI  (Serviço Social 

da Indústria) de forma que as expectativas de aprendizagem são aquelas propostas neste 

material. Os professores recebem formação continuada para utilização do material do sistema 

SESI.  

Na segunda seção do questionário, os professores responderam a duas questões. A 

primeira ``Acessibilidade curricular é… ``, observou-se três posturas diferenciadas diante do 

tema. A acessibilidade foi associada à utilização de recursos de tecnologia assistivas (Grupo 1) 

; a adaptação do currículo, “simplificando conteúdos" (Grupo 2)  e a estratégias de ensino que 

oportunizem o acesso ao currículo sem prejuízo acadêmico (Grupo 3). 

Para 33% dos professores, pertencentes ao Grupo 1,  a  acessibilidade curricular associa-

se ao uso de recursos de tecnologia assistiva, materiais pedagógicos, equipamentos e planos de 

atendimentos. Observado nas respostas: 

Acesso a computadores, tecnologia em geral. (P10) 
São equipamentos e materiais para atender o aluno com necessidades especiais. (P13) 

É importante salientar que na concepção abordada neste estudo, o uso de tecnologia 

assistiva é apenas uma parte de todo um processo que tem como premissas atender, dar suporte 

nas atividades e avaliações, acompanhar os educandos individualmente bem como no 

atendimento educacional especializado - AEE (CORREIA, 2016). 

Para o Grupo 2 de professores (28,5%), a percepção é de que acessibilidade curricular 

é a adaptação do currículo, “simplificando conteúdos", observado nas respostas abaixo: 

São os currículos escolares adaptados às necessidades da diversidade de 
aprendizagem dos alunos. (P1) 
 
Ter diferentes possibilidades de aprender e participar das atividades de estudo sem 
constrangimento e podendo adaptar quando necessário de acordo com as necessidades 
dos educandos. É poder participar ativamente da elaboração do currículo, viabilizando 
a participação de todos sem distinção. (P2) 

As respostas dos professores do Grupo 2 se aproximam do conceito biomédico de 

deficiência que “atribui desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência por 
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destacar unicamente seus impedimentos corporais” (DINIZ, BARBOSA, SANTOS, 2009, 

apud CORREIA, 2016, p. 146) e desta forma as adaptações curriculares para esses educandos 

centram nas suas limitações o que reforçam a ideia de incapacidade. Ao contrário desta 

concepção apresentada pelo grupo 2, a acessibilidade curricular deve se concretizar nas ações 

e estratégias operacionalizadas no processo de ensino-aprendizagem e além de recursos deve-

se considerar os aspectos atitudinais, procurando considerar as necessidades e habilidades 

específicas dos estudantes. 

O debate sobre as ações que envolvem o currículo é algo cada vez mais necessário, de 

forma que implica na escolarização de educandos, que em alguns casos, podem estar sujeitos a 

práticas pedagógicas cuja compreensão distorcida fazem uso de atividades esvaziada de 

conteúdos, condicionando a prejuízos acadêmicos ao ter o currículo simplificado com a 

justificativa de uma “adaptação”, anulando as possibilidades de aprendizagem (EFGEN, 2011). 

Para um grupo expressivo de professores - o Grupo 3 (38,5%) -  as respostas foram 

variadas, mas apontam a acessibilidade como  estratégias de ensino que oportunizem o acesso 

ao currículo sem prejuízo acadêmico. Esta concepção é exemplificada nas verbalizações dos 

professores entrevistados: 

É garantir as condições de equidade de oportunidades a todos os estudantes, 
independente do tipo de dificuldade que ele apresente, sem que haja nenhuma espécie 
de discriminação, violência e/ou negligência, por ação ou omissão. (P16) 
 
Possibilitar de forma didática que todo e qualquer educando tenha acesso às 
informações integrais do currículo estabelecido pelo MEC, sem agredir ou diminuir 
suas experiências e conhecimentos locais. (P19)  

As assertivas apresentadas  pelo Grupo 3 se aproximam mais do conceito defendido 

pelos autores aqui elencados, posto que entende que os estudantes devem ter acesso ao currículo 

de forma integral e equitativa (Correia, 2016), e  coadunam com a perspectiva crítica de 

currículo apresentadas por Correia (2016), Saviani (2009) e Cenci &  Damiani (2013), a saber 

que entende a acessibilidade como possibilidade de aprendizagem e real inclusão.  

Na segunda questão, buscou-se identificar: Quais estratégias pedagógicas relacionadas 

à acessibilidade curricular os docentes utilizam em aula. As respostas seguiram o mesmo curso 

no qual relacionaram essa promoção a utilização de recursos, (Grupo 1), a diferenciação 

alinhada ao empobrecimento curricular (Grupo 2) e uma pequena parcela se aproximou do 

conceito defendido neste estudo (Grupo 3). 

As respostas alinhadas ao Grupo 1, como  podemos observar, apontam como solução a 

utilização da tecnologia e recursos didáticos, 
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Uso de computador, confecção de materiais que ajudem esse aluno a desenvolver 
novas aprendizagens. (P4) 
 
Vídeos, jogos online. (P10) 
 
Aulas dinâmicas com recursos, materiais pedagógicos. (P21) 

Os professores ainda apontam adaptações no currículo como propostas de estratégias 

para a acessibilidade, demonstrando um equívoco sobre o conceito (Grupo 2)), como demonstra 

as afirmações abaixo. 

Adaptações de atividades oferecidas. (P1) 
 
Adaptações de materiais pedagógicos, imagens, vídeos e materiais concretos (de 
acordo com a necessidade dos alunos que atendo no momento), podendo variar 
conforme as possibilidades e adaptações que trazem sucesso para a aprendizagem. 
(P2) 
 
Atendimento individualizado e atividades diferenciadas. (P3) 

E uma pequena parcela dos professores respondentes se aproximou do conceito de 

acessibilidade curricular apresentado pelos autores pesquisados neste estudo (Grupo 3), como  

é possível observar: 

Considerar a qualidade de exercícios feita numa tarefa, não quantidade. Adaptações 
ao conteúdo e objetivos das tarefas. Atividades feitas em grupos. (P11) 
 
Inicialmente penso que é importante considerar as necessidades individuais e respeitar 
o ritmo de cada um, avaliar os pontos positivos e negativos de forma construtiva e não 
classificatória, oferecer tempo diferente de avaliação para cada caso, fazer mais uso 
das tecnologias e recursos digitais. (P15)  
 
Tentamos relacionar os conteúdos estabelecidos para o ano letivo à zona de 
desenvolvimento proximal, real e potencial dos educandos, buscando estimular sua 
imaginação, atenção viso/motor/auditiva e principalmente a participação/feedback 
oral ou com registros gráficos. (P19)  

Neste último grupo de respostas é possível perceber na resposta do (P11) que apesar de 

primar pela qualidade e não quantidade e propor atividades em grupo, ele ainda pensa que 

adaptar conteúdos e objetivos caracteriza-se práticas para acessibilidade curricular. 

O discurso dos docentes apresentados até então, nos leva a refletir sobre os equívocos 

que perpassam as práticas dos mesmos, que com expectativas de ofertar uma educação inclusiva 

acabam segregando os estudantes PAEE, posto que: 

As práticas diferenciadas para o aluno com necessidade especial não devem ser 
compreendidas como simplificação de tarefas e/ou auxílio constante de um adulto. O 
que precisa se tornar diferente é a busca por caminhos que permitam inserir esse aluno 
em práticas escolares significativas. (FREITAS; MONTEIRO, 2010, p. 13) 

Reitera-se assim, a dificuldade dos professores em perceber a “acessibilidade” 

construída a partir de práticas que ofereçam possibilidades dos alunos terem acesso ao mesmo 

conteúdo de formas variadas. Vale ressaltar ainda, como já apontado no perfil dos respondentes, 
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que os professores pesquisados não tiveram formação sobre acessibilidade curricular, fato este 

que pode estar interferindo em sua prática docente. Reiteramos a necessidade de formação 

inicial e continuada sobre essa temática para os professores. 

Na terceira seção do questionário, as questões se referiam à frequência com que os 

professores colocam em prática sua concepção sobre acessibilidade curricular, na qual foi 

solicitada a marcação do grau de frequência a partir das respostas “Nunca”, “Às vezes”, 

“Frequentemente” e “Sempre”.  

Em relação ao questionamento: Defino os objetivos de aprendizagem do meu aluno 

PAEE, suprimindo quando necessário aqueles que considero muito difíceis para ele. Observou-

se que os professores afirmaram: 4,8% responderam "nunca''; 33,3% responderam  “às vezes”; 

33,3%  “frequentemente” e 28,6%  “sempre”. 

Percebeu-se que somente 4,8% dos docentes entrevistados não fazem a supressão de 

objetivos e a maioria dos professores, 61,9% faz uso desta prática, o que na perspectivas dos 

autores pesquisados neste artigo não é considerada uma intervenção positiva em relação à 

acessibilidade curricular, posto que o currículo de forma simplificada demonstra uma baixa 

expectativa em relação ao aluno PAEE. Percebe-se a prevalência do conceito biomédico de 

deficiência que reflete diretamente na prática pedagógica desses docentes. “As adaptações 

curriculares não podem correr o risco de produzirem na mesma sala de aula um currículo de 

segunda categoria, que possa denotar a simplificação ou descontextualização do conhecimento” 

(MOREIRA; BAUMEL, 2001, p.135). Neste sentido, o aluno precisa ter acesso ao currículo 

por outros caminhos, diversificação no ensino e acompanhamento individualizado, tempo 

diversificado. 

Quando indagados: Quando percebo que meu aluno PAEE apresenta muitas 

dificuldades em acompanhar o que é desenvolvido com toda a turma eu proponho outras 

formas de ensinar aquele conteúdo (diversifico o uso de métodos, recursos e formas de 

ensinar). Os professores participantes responderam: 0% “nunca”; 0% “às vezes”; 61,9% 

“frequentemente” e 38,1% “sempre”. Contradizendo os dados da questão anterior, a 

porcentagem mais significativa retrata que a maioria dos docentes entrevistados buscam com 

frequência outras alternativas de ensino para o PAEE, quando os mesmos demonstram 

dificuldades em algum conteúdo. Essa estruturação do ensino corrobora com a perspectiva dos 

autores sobre adotar um currículo comum a todos “tendo como característica a preocupação de 

garantir a igualdade nas oportunidades escolares, sem causar nenhum prejuízo à pessoa com 
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deficiência, em relação a sua interação com seus pares e ao acesso ao conhecimento” (XAVIER, 

2018, p. 67). 

O terceiro questionamento, a luz dos autores pesquisados não é caracterizado como uma 

boa prática: Dentro do currículo proposto trabalho com os conteúdos de forma simplificada 

por serem mais fáceis e práticos para o aluno PAEE. Os respondentes afirmaram:  9,5%  

“nunca”; 14,3%  responderam “às vezes”; 52,4% “frequentemente” e 23,8%  “sempre”. 

Os dados coletados apontam que a maioria dos professores (76,2%) realizam esta prática 

respondendo “frequentemente” ou “sempre”. Os dados expostos trazem mais uma vez à tona a 

predominância de uma cultura segregacionista que contrapõe à concepção de acessibilidade 

curricular.  

Para Moreira e Baumel (2001, p. 127), históricamente o educando PAEE é submetido à 

“práticas segregativas, que legitimaram currículos inadequados e alienantes, que muitas vezes 

mais serviram para infantilizar o aluno considerado deficiente do que para garantir o direito às 

diferenças”, percebe-se que nas respostas dos professores esta ainda é uma prática frequente. 

As mesmas autoras ainda afirmam temerem que professores do ensino regular, solitariamente, 

realizem adaptações curriculares para alunos PAEE inseridos em classe comum, fazendo uso 

de currículos esvaziados com grades curriculares reduzidas. Consideram ainda que o currículo 

pode ser adaptado ou complementado, mas primam a “favor de uma inclusão real, que repense 

o currículo escolar, que efetive um atendimento público de qualidade” (MOREIRA; BAUMEL, 

2001, p.135). 

Outra indagação proposta, diz respeito a uma prática de acessibilidade curricular: o 

currículo proposto para todos não é modificado para atender o aluno PAEE, ao invés disso eu 

busco diversas alternativas e recursos para que ele consiga realizar as atividades propostas. 

A luz dos teóricos estudados, consideramos esta  afirma a possibilidade de se fazer uso de 

diferentes metodologias e recursos para promoção da aprendizagem, descartando o uso de  

atividades facilitadoras ou minimizadoras do currículo escolar. 

 As respostas apontaram que 4,8% “nunca” a realizam; 9,5% “às vezes”; 52,4% 

“frequentemente” e 33,3% responderam que “sempre”. O que reflete que a maioria dos 

entrevistados (85,7%) praticam com “frequência” ou “sempre” esta perspectiva de intervenção, 

o que faz referência a um caminho promissor para os educandos, Correia (2016, p. 154), 

“assume que a prática escolar é resultado de temporalidades diferentes e de interpretações 
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variadas, [...] pensar o currículo de modo a possibilitar variadas formas para acessar o 

conhecimento.” 

Foi perguntado ainda: Comparo os avanços do aluno PAEE com outro aluno cujas 

dificuldades ou deficiência sejam semelhantes às dele, a maioria dos professores, 52,4% 

responderam “nunca”; contudo essa prática ainda ocorre, uma vez que 28,6% responderam “às 

vezes”, 14,3% responderam “frequentemente” e 4,8% responderam “sempre”. Comparar os 

avanços de um aluno com outro, independentemente de suas dificuldades ou condições “revela 

uma concepção de aprendizagem que ignora a ‘história’ do sujeito que aprende, sua história de 

oportunidades, sua história de significações” (CORREIA, 2016, p. 54).  

Em relação ao tema, indagou-se também se os professores Comparavam os avanços do 

aluno PAEE com suas próprias produções anteriores. Observou-se que 66,7% dos professores 

responderam que “sempre”, 28,6% responderam “frequentemente”, 4,8% responderam “às 

vezes” e nenhum respondeu “nunca”. Esta é uma prática considerada adequada segundo autores 

estudados. Os professores participantes mensuram os avanços do aluno PAEE comparando suas 

próprias produções ao longo do tempo, contudo ainda há professores que comparam os alunos 

entre si. 

Por fim perguntou-se aos professores: No momento que a turma está realizando uma 

atividade, proponho para o aluno PAEE atividades diferentes (inclusive de outra disciplina), 

apenas 19% dos professores relataram “nunca” proporem para o aluno PAEE atividades 

diferentes daquelas realizadas pela turma, 28,6% relataram “às vezes”, 38,1% responderam 

“frequentemente” e 14,3% responderam “sempre”. Foi possível perceber que apenas 19% dos 

professores relataram nunca proporem para o aluno PAEE atividades diferentes daquelas 

realizadas pela turma. Na maioria das vezes, 81% dos professores agem desta forma.  

Dependendo da faixa etária ou do nível de escolarização do educando PAEE, ele tem plena 

consciência dos momentos em que são propostas atividades diferenciadas daquelas realizadas 

por seus colegas. 

O professor enquanto sujeito ativo desse processo deve se embasar em concepções 

articuladas ao contexto inclusivo, promovendo práticas que respeitem a singularidade de cada 

indivíduo e não resulte em um empobrecimento curricular. Ouvir o professor e correlacionar 

suas concepções sobre o currículo e ação pedagógica é a base para mudanças, posto que esse 

tem em suas mãos as possibilidades das ações. 
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Em síntese foi possível perceber nas respostas dos professores as questões propostas um 

paradoxo, ora demonstram atitudes que os conduzem aos preceitos da acessibilidade curricular 

e perspectiva inclusiva, ora eles se afastam radicalmente desta postura, agindo de forma 

intuitiva e tradicional. Neste sentido, fica evidente a necessidade de uma reflexão e discussão a 

respeito da formação do professor, tanto no que tange a sua formação inicial quanto à formação 

continuada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou identificar as percepções sobre acessibilidade curricular de 

professores que lecionam para educandos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede 

municipal na cidade de Ourinhos / São Paulo. Aceitaram participar da pesquisa 21 professores, 

os quais responderam a um questionário de forma online. 

Os professores que participaram da pesquisa  são, em sua maioria,  mulheres na faixa 

etária entre 45 a 49, que trabalham em apenas um período, possuem  especialização em 

Educação Especial mas não atuam nesta área e não tiveram formação em relação à 

acessibilidade curricular.  

Em relação a concepção de acessibilidade curricular utilizadas pelos professores 

surgiram 3 grupos de concepções: 1-  associada à utilização de recursos de tecnologia assistivas; 

2 – associada a adaptação do currículo, “simplificando conteúdos e 3 – associada a estratégias 

de ensino que oportunizem o acesso ao currículo sem prejuízo acadêmico.  

Em relação as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores também surgiram 3 

posturas que se associavam as concepções de acessibilidade curricular respectivamente, a saber, 

a  primeira que se relacionava a utilização de recursos ligados a tecnologia assitiva; a segunda 

que propunha a  diferenciação de atividades alinhada ao empobrecimento curricular que se 

vinculava a adaptação do currículo / simplificação e  uma pequena parcela se aproximou do 

conceito de diversificação de estratégias para oportunizar a acessibilidade curricular. 

Apesar de surgirem 3 posturas diferentes foi possível perceber que a maioria dos 

professores apresenta uma concepção equivocada em relação à acessibilidade curricular que se 

reflete em sua prática pedagógica que ainda estão impregnadas por uma concepção alinhada ao 

empobrecimento curricular, enxergando o educando PAEE sob a ótica biomédica de 

deficiência.  

Esta percepção se aprofunda ao se observar a fragilidade e incoerência em relação às 

concepções sobre acessibilidade curricular trazidas pelos professores que na busca da melhor 
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maneira de promover um ensino na perspectiva inclusiva ora relatam práticas pedagógicas que 

levam à mesma e ora apresentam práticas pedagógicas que não coadunam com a acessibilidade 

curricular e a inclusão. 

Evidenciou-se a necessidade de prover reflexões mais acentuadas sobre a temática da 

acessibilidade, a fim de que estas aprimorem a visão crítica do docente e reverbere práticas 

curriculares que considerem as necessidades específicas dos contextos inclusivos, 

influenciando positivamente no processo de ensino-aprendizagem, respeitando a diversidade 

do alunado. 
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