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Apresentação do Projeto:
Esse trabalho tem como objetivo caracterizar o atendimento realizado pelo município, aos alunos com
deficiência física, inseridos no ensino regular.
O trabalho será realizado em uma cidade do interior paulista que atende alunos com deficiências em suas
unidades escolares. A coleta dos dados será realizada por meio de entrevista semi-estruturada, onde será
elaborado um roteiro de entrevista que será submetido a juízes para elaboração do roteiro final de
entrevista. A entrevista será realizada diretamente com a Coordenadora de Educação Especial do
município. Os dados serão
registrados em áudio e posteriormente serão transcritos e analisados. A análise dos dados será qualitativa,
a partir dos dados coletados durante a entrevista, onde será realizada a analise de conteúdo dos dados
obtidos.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Caracterizar o atendimento realizado pelo município, aos alunos com deficiência física, inseridos no ensino
regular.
Objetivo Secundário:
Identificar os alunos com deficiência física atendidos na rede regular de ensino; Verificar os tipos
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de serviço e suporte que estão disponíveis ao aluno com deficiência física; Apresentar a disposição em
unidade e nível de escolarização dos alunos com deficiência física
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Algumas perguntas contidas no roteiro de entrevista poderão, sob a ótica da participante, trazer certo
constrangimento e/ou desconforto na resposta dada além de a entrevistada poder sentir-se com receio da
exposição de suas declarações, tendo em vista a mesma ter vínculo com a Secretaria Municipal de Ensino
de Araraquara/SP e a respectivas medidas protetoras. Por isso, a participante ficará a vontade durante toda
a coleta de dados,
no momento da entrevista de recusar a responder qualquer pergunta.
Benefícios:
Com o entendimento acerca da caracterização do atendimento pedagógico educacional de alunos com
deficiência física será possível que o participante repense e, se necessário, realize ajustes para melhorar os
serviços e suportes oferecidos à estes alunos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante para a área.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
TCLE adequado, no entanto, é necessário colocar o endereço do CEP UFSCar.
Folha rosto OK!
Apresentação autorização da instituição.
Recomendações:
Colocar o endereço do CEP UFSCar no TCLE.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Projeto aprovado. Atender as recomendações.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
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SAO CARLOS, 02 de Julho de 2013

Assinador por:
Maria Isabel Ruiz Beretta
(Coordenador)
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