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CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia  

Código: PSI 7146 

Semestre: 2020-1       

 

Turma: 04319 

Disciplina: Estudos sobre Deficiência  

PCC: 18 horas-aula 

Carga horária total(h/a): 72 

CH teórica: 54h/a 

CH prática: -                

Horas/aula semanais: 4 

Tipo: Op (optativa) 

Equivalência: não se 

aplica                         

Horário: 31330-4 

CH: 72 h/a. 

 

Professora: Marivete Gesser 

Estagiárias de Docência: Karla Garcia Luiz 

                                            Simone de Mamann 

Ferreira                                

E-mail: marivete.gesser@ufsc.br  

E-mails: karla.drive.15@gmail.com 

              simone.mamann@gmail.com 

Pré-requisitos: não há.  

 

 

II. EMENTA 

O significado histórico-cultural da deficiência. Políticas públicas e pessoas com deficiência. 

Terminologia e conceituação da deficiência. Noções básicas sobre as barreiras enfrentadas pelas 

pessoas com deficiência e as práticas, recursos e tecnologias utilizadas para a remoção destas. 

Legislação atual da área nos campos da saúde, educação, trabalho e assistência social.  

 

III. TEMAS DE ESTUDO  

A relação deficiência e não-deficiência: seu significado histórico-cultural. A transversalidade das 

questões de gênero, classe, geração, etnia, região e deficiência. Políticas públicas, movimentos 

sociais e pessoas com deficiência. O campo de estudos sobre deficiência. Família e pessoas com 

deficiência. Trabalho e deficiência. Educação e deficiência. Assistência social e deficiência. 

Intervenção e reabilitação junto às pessoas com deficiência nos campos da saúde, educação, 

trabalho e assistência social numa perspectiva inclusiva. Acessibilidade e suas múltiplas 

dimensões. Ajudas técnicas. Desenho universal. Legislação básica da área da deficiência.  

 

IV. OBJETIVOS  

Objetiva-se que ao final da disciplina o estudante tenha desenvolvido as seguintes competências:  

● Compreender a deficiência como categoria do ponto de vista social, histórico e cultural.  

● Caracterizar o campo de estudos sobre deficiência e o modelo social de deficiência.  

● Avaliar do ponto de vista histórico, social e cultural as diferentes políticas públicas 

nacionais e internacionais relacionadas às pessoas com deficiência. 

mailto:marivete.gesser@ufsc.br
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● Conceituar as diferentes barreiras à participação da pessoa com deficiência na vida social 

e cultural. 

● Identificar as principais tecnologias, práticas sociais, recursos e atitudes que favorecem a 

garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência.  

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA  

Observações Gerais: As atividades síncronas ocorrerão no dia da disciplina, sendo iniciadas às 

13h30min, gravadas e disponibilizadas no Moodle. 

 

Sem

ana  

Agend

a 

previs

ta 

Conteúdo 

Referência Método/recurso 

1 10/03 

Apresentação do 

professor, da turma e do 

plano de ensino. 

História da deficiência. 

Conceituação da 

deficiência. 

Texto: Sassaki, R. Como 

chamar as pessoas com 

deficiência? 

Vídeo: The world without 

bodies 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vry33t9BWL8&t=345

s 

Aula expositiva e dialogada na 

modalidade presencial. 

 

Discussão de vídeo 

relacionado ao tema 

*Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 

aulas remotas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 

344, de 16 de junho de 2020. 

2 

31/08 

a 

04/09 

História da Deficiência 

 

Texto: Pessotti, I. Cap. 1 – 

de Marguités a Victor de 

Aveyron. Texto disponível 

no Moodle. 

 

 

 

 

 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo, 

atividades de avaliação e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 2 h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto. Estudo dirigido 

disponível no Moodle.  

(tempo previsto:2h/a) 

3 

07/09 

a 

11/09 

Movimentos sociais e 

pessoas com 

deficiência. A 

organização política das 

pessoas com deficiência 

no Brasil.  

A contribuição do 

Movimento Político das 

Pessoas com 

Deficiência para a 

Emergência do campo 

dos Estudos sobre 

Deficiência 

Vídeo sobre os movimentos 

sociais de pessoas com 

deficiência no Brasil 

 

Texto: BRASIL, SDH. 

História do movimento 

político das pessoas com 

deficiência. Introdução – pp. 

11-19. 

 

 

 

 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo, 

atividades de avaliação e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1 h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto. Participação no Fórum 

de discussão disponível no 

Moodle.  

(tempo previsto:3h/a) 

4 

14/09 

a 

18/09 

Estudos da Deficiência 

O modelo social de 

deficiência.  

 

 

Texto: Livro: Diniz, D. O 

que é deficiência? SP: 

Brasiliense, 2007. Ler 

Introdução, Modelo social da 

deficiência e Estudos sobre 

Deficiência. (pp. 7-40) 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

http://www.adiron.com.br/arquivos/comochamar.pdf
http://www.adiron.com.br/arquivos/comochamar.pdf
http://www.adiron.com.br/arquivos/comochamar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vry33t9BWL8&t=345s
https://www.youtube.com/watch?v=vry33t9BWL8&t=345s
https://www.youtube.com/watch?v=vry33t9BWL8&t=345s
http://www.youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY
http://www.youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY
http://www.youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/historia_movimento_pcd_brasil.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/historia_movimento_pcd_brasil.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/historia_movimento_pcd_brasil.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/historia_movimento_pcd_brasil.pdf
http://www.museusacessiveis.com.br/arquivosDown/20190204153017_o_que_c%C2%A9_deficic%C2%AAncia_-_dc%C2%A9bora_diniz.pdf
http://www.museusacessiveis.com.br/arquivosDown/20190204153017_o_que_c%C2%A9_deficic%C2%AAncia_-_dc%C2%A9bora_diniz.pdf
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Vídeo: Modelos teóricos de 

compreensão da Deficiência 

 

 

 

- Assíncrona: Leitura do texto 

com estudo dirigido e vídeo. 

(tempo previsto:3h/a) 

5 

21/09 

a 

25/09 

Estudos da Deficiência: 

continuação  

Texto: Livro: Diniz, D. O 

que é deficiência? SP: 

Brasiliense, 2007. Ler 

capítulo “Deficiência, 

feminismo e cuidado”, (pp 

58-75) 

 

Vídeo-aula sobre o tema 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto, vídeo e debate via 

Fórum de discussão 

(tempo previsto:3h/a) 

6 

28/09 

a 

02/10 

A crítica ao capacitismo 

 

Texto: Taylor, Sunaura. O 

que é capacitismo? (versão 

traduzida para o português 

por Márcia Moraes). 

 

 

 

 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto, vídeo-aula e atividade 

no Fórum de discussão – 

analisar e comentar um 

#ÉCapacitismoQuando 

(tempo previsto:3h/a) 

7 

05/10 

a 

09/10 

Legislação Brasileira 

sobre Deficiência - 

Indicações para a 

atuação profissional em 

Psicologia 

Texto :Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com 

Deficiência 

 

Vídeo sobre a LBI 

 

Texto 6 (complementar): 

Convenção da ONU (CDPD) 

 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto, vídeo-aula e debate via 

Fórum de discussão 

(tempo previsto:3h/a) 

8 

13/10 

a 

16/10 

Os Estudos sobre 

Deficiência na 

Educação. 

 

 

O Desenho Universal 

para a Aprendizagem 

Texto 10: Valle, W. J. 

Connor, D. J. (2014). 

Ressignificando a 

deficiência: da abordagem 

social às práticas inclusivas 

na escola. (Cap. 5). 

(Disponível no Moodle). 

 

Vídeos relacionados a 

temática da inclusão. 

 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do texto 

e vídeos relacionados à 

inclusão na educação. 

(tempo previsto:3h/a) 

9 

19/10 

a 

23/10 

Saúde e Pessoas com 

deficiência.  

 

Texto: Rede de atendimento 

a Pessoas com deficiência 

 

 

Vídeo-aula Saúde e Pessoas 

com Deficiência 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfZa37Km_YuKK-o5Szf-dzwpqEhdiBpi1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfZa37Km_YuKK-o5Szf-dzwpqEhdiBpi1
http://www.museusacessiveis.com.br/arquivosDown/20190204153017_o_que_c%C2%A9_deficic%C2%AAncia_-_dc%C2%A9bora_diniz.pdf
http://www.museusacessiveis.com.br/arquivosDown/20190204153017_o_que_c%C2%A9_deficic%C2%AAncia_-_dc%C2%A9bora_diniz.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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- Assíncrona: Leitura do texto 

vídeos sobre o tema.  

(tempo previsto:3h/a) 

10 

26/10 

a 

30/10 

Inclusão de pessoas com 

deficiência no trabalho.  

 

 

 

 

 

Vídeo-aula sobre a inclusão 

de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. 

 

Vídeo: Diversidade: Inclusão 

e integração 

 

 

 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 

 

- Assíncrona: Debate em 

grupo sobre cotas no mercado 

de trabalho e ensino superior. 

(tempo previsto:3h/a) 

11 

03/11 

a 

06/11 

A dinâmica das relações 

familiares na presença 

da deficiência: do 

impacto do diagnóstico 

à promoção da 

resiliência. 

Texto: Solomon, A. Filho. 

Texto disponível no Moodle. 

 

Video ou Podcast sobre a 

relação Deficiência e família 

 

Vídeos sobre maternidade e 

deficiência 

 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Leitura do 

texto, vídeos e Podcast. 

(tempo previsto:3h/a) 

12 

09/11 

a 

13/11 

Semana destinada à preparação da atividade de 

Prática como Componente Curricular (PCC) 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a) 
 

- Assíncrona: Fórum de 

dúvidas. 

(tempo previsto:3h/a) 

13 

16/11 

a 

20/11 

Deficiência Intelectual 

 

 

Texto: Santos, D. Potenciais 

dificuldades e facilidades na 

educação de alunos com 

deficiência intelectual.  

 

Vídeo ou podcast preparado 

pelos estudantes em 

pequenos grupos. 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a)  
 

Assíncrona: Leitura dos 

textos e registro de um 

comentário sobre o material 

apresentado por um dos 

grupos de estudantes que ficou 

responsável pelo tema. 

(tempo previsto:3h/a). 

14 

23/11 

a 

27/11 

 

Deficiência auditiva, 

Surdez e LIBRAS 

Texto: Santana, A. P. & 

Bergamo, A. Cultura e 

identidade surda: 

encruzillhada de lutas sociais 

e teóricas. 

 

Vídeo ou podcast preparado 

pelos estudantes em 

pequenos grupos. 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a)  
 

Assíncrona: Leitura dos 

textos e registro de um 

comentário sobre o material 

https://www.youtube.com/watch?v=eWIgi2i1Nlo
https://www.youtube.com/watch?v=eWIgi2i1Nlo
http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n4/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n4/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n4/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v38n4/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a13v2691.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a13v2691.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a13v2691.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a13v2691.pdf
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apresentado por um dos 

grupos de estudantes que ficou 

responsável pelo tema. 

(tempo previsto: 3h/a). 

15 

30/11 

a 

04/12 

Transtornos do Espectro 

do Autismo (TEA) 

 

 

 

 

 

Texto 20: Bosa, C. Autismo: 

intervenções 

psicoeducacionais. 

 

 

 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a)  

 

Assíncrona: Leitura dos 

textos e registro de um 

comentário sobre o material 

apresentado por um dos 

grupos de estudantes que ficou 

responsável pelo tema. 

(tempo previsto:3h/a). 

 

 

 

 

 

16 

 

07/12 

a 

11/12 

 

Cegueira e baixa visão. 

 

 

Reabilitação baseada na 

comunidade 

 

Texto: Martins, B. S. O 

“corpo-sujeito” nas 

representações culturais da 

cegueira. 

 

Texto: (ler p. 33-37): 

Organização Mundial de 

Saúde. Reabilitação baseada 

na comunidade: Diretrizes 

RBC. São Paulo. 2010 

Vídeo Sobre o RBC 

Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (ficará gravado): 

discussão sobre o conteúdo e 

dúvidas. 

(tempo previsto: 1h/a)  
 

Assíncrona: Leitura dos 

textos e registro de um 

comentário sobre o material 

apresentado por um dos 

grupos de estudantes que ficou 

responsável pelo tema. 

(tempo previsto:3h/a). 

17 

14/12 

a 

17/12 

Fechamento e avaliação 

da disciplina 

Questionário de avaliação da 

disciplina disponível no 

Moodle 

 

 

 

Síncrona: Webconf – BBB 

Moodle (ficará gravado):  

(tempo previsto: 1h/a)  
 

- Assíncrona: preenchimento 

do questionário de avaliação 

da disciplina. 

(tempo previsto: 3h/a) 

18 21/12 Nova avaliação 

Atividade destinada aos 

estudantes que não tiveram 

desempenho suficiente  

Atividade assíncrona que 

deverá ser postada via 

Moodle. 

Carga horária total da disciplina: 72 h/a 

Presencial 4 h/a 

Ensino Remoto emergencial 

Síncrona: 18 h/a 

Assíncrona: 46h 

 

 

VI MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Em decorrência da excepcionalidade do momento, referente à substituição de aulas 

presenciais por aulas remotas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – 

COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e com a Resolução 

140/2020/CUN, as estratégias de ensino-aprendizagem serão disponibilizadas via 

Moodle. Nessa direção, serão adotados os seguintes recursos: 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s1/a07v28s1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s1/a07v28s1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s1/a07v28s1.pdf
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/view/160/266
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/view/160/266
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/view/160/266
http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/view/160/266
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789241548052_por.pdf;jsessionid=B9E66CDF4C40E3CD13C5ECDD9F82E08F?sequence=160
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789241548052_por.pdf;jsessionid=B9E66CDF4C40E3CD13C5ECDD9F82E08F?sequence=160
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789241548052_por.pdf;jsessionid=B9E66CDF4C40E3CD13C5ECDD9F82E08F?sequence=160
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789241548052_por.pdf;jsessionid=B9E66CDF4C40E3CD13C5ECDD9F82E08F?sequence=160
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1. Fórum de acolhimento aos estudantes e ambientação na plataforma. 

2. Atividades assíncronas: postagem nos fóruns, vídeos e podcasts gravados 

(produzidos pelo próprio professor, pelos estudantes como parte de uma atividade 

avaliativa, ou disponíveis em plataformas digitais), estudo dirigido, sínteses de 

leituras via fórum, questionários. 
3. Atividades síncronas: webconferências em alguns momentos do curso. 

 

Ferramentas de ensino remoto: 

- Todas as atividades, síncronas e assíncronas, ocorrerão via plataforma Moodle. 

Serão utilizadas as seguintes ferramentas/atividades: 

- Lives ou webconferências (por exemplo, para aulas expositivas ou sessões de dúvidas ou 

discussão sobre temas previamente acordados). (Síncrona/Assíncrona) 

- Vídeos gravados (produzidos pelo próprio professor, pelos estudantes como parte de uma 

atividade avaliativa ou outros disponíveis nas redes usado com objetivo pedagógico) 

(Assíncrona) 

- Enquetes, questionários e quizzes (ex: moodle). (Assíncrona). 

- Podcasts (Assíncrona). 

 

OBS: SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM   

Vídeoaulas, gravações e outros materiais serão produzidas especificamente para essa 

disciplina/turma. A reprodução e divulgação destes materiais não está autorizada. Lei nº 

9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. 

 

 

VII AVALIAÇÃO 

Serão utilizadas as seguintes verificações de aprendizagem: 

 

Atividade de Avaliação 1 (A1):  Participação nos fóruns de discussão e envio do estudo dirigido, 

avaliação de duas práticas de exercício em docência (Peso total 6), sendo 

a) Participação em quatro fóruns – o estudante deverá postar um comentário e comentar um 

comentário postado por um colega (Peso 0,5 para cada Fórum, total Peso 2). 
b) Estudo dirigido (Peso 1,5). 
c) Estudo de Caso (Peso 1,5). 
d) Avaliação de duas práticas de exercício em docência: (Peso 1). 

Atividade de Avaliação 2 (A2):  Prática como Componente Curricular - Exercício de Docência: 

Em grupos de até 6 pessoas, os estudantes deverão apresentar um vídeo, podcast ou material estilo 

Boletim informativo sobre um dos tipos de deficiência. Caso optem por vídeo ou podcast, a 

duração máxima será de 20 minutos. Esse trabalho e seus critérios de avaliação serão detalhados 

em documento à parte disponibilizado no Moodle (www.cagr.ufsc.br) no primeiro dia útil da 

semana que o seu tema está programado. (Peso 4). 

 

Composição da nota final: (A1x6+ A2x4)/10 =  média final 
 

Critérios para atribuição de notas com base nos documentos escritos e exposição oral 
1. Objetividade e coerência nas ideias. 

2. Capacidade de síntese dos assuntos tratados e argumentação com base nas referências 

bibliográficas. 

http://www.cagr.ufsc.br/
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3. Pertinência do conteúdo face aos objetivos e assuntos discutidos no âmbito da disciplina. 

4. Uso correto das normas da APA ou ABNT. 

 

 

VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 

A frequência será registrada por meio da entrega/participação nas diversas atividades propostas ao 

longo da disciplina via moodle (Leituras dirigidas, estudos de caso, fóruns, construção de textos). 

Não será cobrada frequência nas atividades síncronas. 

 

      

IX. NOVA AVALIAÇÃO 

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos 

de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno com 

frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5. A nota final, 

neste caso, será o resultado da média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota 

obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada 

Resolução. Para esta disciplina, a nova avaliação será realizada de modo assíncrono. 
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XI. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 

Atendimento de estudantes: Os estudantes poderão enviar dúvidas e buscar orientações por mensagem 

(chat) no Moodle nas quintas-feiras, entre 13h30min e 15:h30min a partir de agendamento com 

antecedência por e-mail marivete.gesser@ufsc.br. 
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