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Resumo O objetivo deste trabalho é registrar o processo de implantação do curso de Licenciatura em 

Educação Especial, na Universidade Comunitária da Região de Chapecó-UNOCHAPECÓ, em Santa 

Catarina, Brasil. A Política Nacional de Educação Inclusiva (2008) refere-se que os sistemas de 

ensino devem ser organizados de tal maneira que deem condições de acesso a espaços, recursos 

pedagógicos e a comunicação na promoção da aprendizagem dos alunos. A realidade e as demandas 

apresentadas, as lacunas existentes na formação de profissionais e as exigências da sociedade eram 

evidentes. A Universidade como agência de formação profissional caracterizada pelo compromisso 

social, não pôde desconsiderar a demanda o que justifica a proposta pedagógica com pressupostos 

teórico-metodológicos específicos. A Universidade Comunitária da Região de Chapecó foi 

credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial 

de Santa Catarina em 28/08/2002 como marco de sua constituição enquanto Unidade de Ensino. 

Elaborou o projeto após diagnóstico com professores que atuavam na área, para proporcionar aos 

profissionais a oportunidade de assimilação crítica do conhecimento, competências e habilidades 

pedagógico-científicas requeridas pelo profissional da educação. Com o domínio teórico-prático 

poderão: rever, planejar e propor práticas docentes para que as necessidades socioeducativas dos 

alunos sejam consideradas. Para viabilizar a dimensão teórico-prática, a prática da pesquisa e da 

extensão, a face à diversidade sociocultural-educacional e social, a matriz curricular exige 

flexibilidade. Os dados coletados foram retirados de documentos oficiais. A matriz totaliza 2805 de 

carga horária sendo distribuída, por créditos e carga horária: Disciplinas (135/2025); 

Estágios(27/405); Monografia(08/120); Seminários e Oficinas (03/80) e, Atividades Curriculares 

Complementares(14/210 ). 
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