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Resumo: O programa de extensão, intitulado “Reflexões sobre a educação inclusiva”, que 
está vinculado ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do 
Campus Osório, tem como objetivo sensibilizar, problematizar e incentivar a discussão e 
reflexão sobre a educação inclusiva em todos os níveis de ensino.  Com a intenção de 
conhecer a realidade da comunidade externa do IFRS – Campus Osório, em 2012, 
realizou-se um mapeamento das ações inclusivas desenvolvidas no município, no qual foi 
possível verificar que algumas instituições trabalham com inclusão, mas ainda existem 
muitas barreiras e dificuldades a serem enfrentadas, principalmente em relação à formação 
dos professores para garantir o direito à educação a todos. Diante disso, observou-se a 
necessidade de organizar atividades afirmativas que colaborassem para efetivar a 
Educação Inclusiva. Sendo assim, uma das principais ações que fazem parte do programa 
é o curso “Inclusão na escola”, direcionado para os servidores da rede pública de ensino da 
região do Litoral Norte gaúcho, que tem por objetivo ampliar e aplicar os conhecimentos 
referentes à educação inclusiva na comunidade acadêmica interna e externa do IFRS – 
Campus Osório. O quadro curricular do referido curso é composto por oito disciplinas, 
ministradas por professores do Campus Osório, que contemplam temas referentes à 
legislação, deficiências, cultura afro e indígena. Nesse primeiro semestre, algumas práticas 
inclusivas já foram desenvolvidas pelos alunos nas suas respectivas instituições de ensino. 
Além do mais, buscando aprimorar o conhecimento referente à inclusão, são realizadas 
atividades com leituras e com o compartilhamento das vivências inclusivas entre os alunos. 
Contudo, o programa busca ir além da oferta do curso “Inclusão na escola” com palestras 
para os alunos, servidores e técnicos do IFRS – Campus Osório e com a disponibilização 
de um portal eletrônico onde é possível encontrar textos, artigos e notícias referentes à 
inclusão e as ações do programa.  


