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Resumo Com o advento da inclusão o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo - Brasil (IFES-BR) tem vivienciado em seu espaço escolar a chegada de alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento no contexto da rede federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, a qual configura-se uma experiência nova e, muitos questionamentos 

emergem da/na dinamicidade de tal processo. Destacamos uma das inquietudes desse movimento de 

inclusão iniciada em 2011 quando recebemos em nossa instituição um aluno diagnosticado com 

deficiência mental leve, oriundo de sistema educacional de outra Unidade da Federação e sem 

nenhum registro anterior de sua deficiência. Diante disso, o IFES solicitou junto ao Conselho 

Nacional de Educação regulamentação da terminalidade especifica, conforme previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), para os cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio do Instituto, a qual foi aprovada por meio do parecer CNE/CEB 2/2013, aprovado em 

31/1/2013. O parecer autoriza a aplicação do estatuto da terminalidade especifica à todos os 

componentes curriculares, com as devidas adequações para as possibilidades cognitivas dos alunos 

que dela necessitarem. O mesmo abrangerá inclusive os componentes curriculares que se vinculam 

diretamente à formação técnica, a partir de subdivisões que forem estabelecidas no âmbito da 

organização curricular dos cursos, hierarquizando e vinculando diferentes funções profissionais a 

competências e objetivos de aprendizagem estabelecidos previamente. A motivação da solicitação 

decorreu da constatação de que todas as vezes que os textos legais normatizam o referido 

procedimento, os mesmos o vinculam ao Ensino Fundamental, e, também, por ser fato que, em muitos 

casos, os processos de certificação desses alunos estão pautados em práticas educacionais que 

caracterizam claramente a negligência por parte de alguns sistemas de ensino e uma política muito 

incipiente de atendimento às demandas da Educação Especial. O IFES entende que a terminalidade 

específica, além de se constituir como um importante recurso de flexibilização curricular, possibilita 

à escola o registro e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de forma especifica e 

diferenciada; que é perfeitamente possível, viável e oportuno permitir ao aluno avançar ao máximo 

em seu processo educacional e ao longo de sua trajetória educacional estabelecer novas perspectivas 

de itinerários formativos. 
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