
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: O Papel da Universidade na Promoção da Inclusão Educacional e 

Social: Relato de Experiência  

 

Autoria: Nicoleta Mendes de Mattos; Silvia Lúcia Lopes Benevides  

Palavras-chave: Universidade. Inclusão. Educação para Todos  

Resumo O Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre Educação Especial e Inclusão – NUPESPI, é um 

Projeto de Pesquisa e Extensão criado em 2004, no Departamento de Educação – Campus XV da 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB, que se constitui em um espaço destinado à promoção de 

estudos e ações sobre Educação Especial e Inclusão, contribuindo para a mobilização e transformação 

da comunidade acadêmica e regional. Como público alvo, encontram-se as comunidades acadêmicas 

do Campus XV e de outras faculdades da região, professores e instituições educacionais que recebem 

alunos com necessidades educativas especiais, profissionais de Educação e Saúde, e comunidade da 

região do Baixo-Sul do Estado da Bahia, na qual o Departamento se encontra. Tendo como referência 

os princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o movimento de Educação para 

Todos e o movimento de Inclusão, o núcleo vem desenvolvendo atividades de sensibilização, 

discussão, análise e intervenção em situações sociais e educacionais de pessoas com deficiência e/ou 

em situação de desvantagem social, tais como: Seminários regionais, encontros em parceria com 

outras instituições de ensino superior – IES, cursos de extensão, pesquisas, grupo de estudos, 

produção de textos, programa de rádio semanal, participação em eventos científicos e institucionais 

das coordenadoras e dos monitores etc. A partir da avaliação realizada durante e após cada experiência 

destacam-se os seguintes resultados: aumento do número de pesquisas de monografia e TCC sobre o 

tema no curso de Pedagogia do Departamento; a procura da comunidade por ações que o núcleo 

desenvolve; a inserção dos membros do grupo no GT de discussão sobre políticas inclusivas da 

UNEB. Acreditamos que desta forma, estamos, enquanto Universidade, contribuindo para uma 

constante mobilização social, que viabilize uma nova educação, aquela que priorize o direito de 

educação para todos. 
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