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Em um ano de muito trabalho, quando unimos esforços  
em prol de uma melhor qualidade de vida para as pesso-
as com deficiência, uma palavra nos define: realização!
Com o respaldo do Governador Carlos Moisés em presi-
dir a Fundação Catarinense de Educação Especial, insti-
tuição responsável por coordenar e definir a política de 
educação especial de Santa Catarina, e por ter sido servi-
dora da casa, com 36 anos de atuação na Educação Es-
pecial, e tendo atuado tecnicamente na Comissão Perma-
nente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
da Assembleia Legislativa, eu me senti preparada para o 
desafio, pois tinha apoio dos profissionais da FCEE e do 
Parlamento Catarinense.
Além de desafiador, o ano de 2021 foi um ano muito pro-
dutivo e de muitas conquistas para o segmento da Educa-
ção Especial. O Governo do Estado de Santa Catarina não 
mediu esforços para atuar com qualidade junto à pessoa 
com deficiência e o grande destaque do ano foi o lança-
mento do programa SC + Inclusiva, com repasses inédi-
tos para as instituições especializadas que movimenta-
ram o segundo semestre deste ano. 
Tiramos sonhos do papel como a licitação do prédio 
novo da FCEE, a reforma do Ginásio do Campus, aqui-
sição de mobiliário e equipamento de informática e 
não poderia esquecer: teremos concurso para o qua-
dro civil da FCEE. Foi o olhar humanizado do Gover-
nador Carlos Moisés para o segmento da pessoa com 
deficiência que levou o investimento inicial do SC + In-
clusiva mais que dobrar em poucos meses. Foram lan-
çados quatros subprogramas, com destaque especial 

para o “Acolher”, que fortaleceu o trabalho desenvol-
vido por  38 instituições de menor porte conveniadas 
com a FCEE. Essa foi uma ação inédita que teve como 
madrinha a primeira-dama do Estado, Késia Martins. 
Investimos na formação Latu-Sensu para os profissio-
nais da Educação Especial, certificamos 7.555 profis-
sionais atuantes em instituições especializadas em 
Educação Especial de Santa Catarina e em escolas da 
rede regular de ensino que participaram de formação 
presencial e a distância.
Avançamos muito em políticas públicas voltadas para 
as pessoas com deficiência incluídas na rede regular de 
ensino e, em  parceria com a equipe técnica da Secreta-
ria de Estado da Educação, lançamos as “Diretrizes para 
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede 
regular de ensino de Santa Catarina” e seguimos avan-
çando, pois iremos lançar, no primeiro semestre de 2022, 
as Diretrizes das áreas visual, da surdez e do autismo. 
Temos muito a fazer! Mas junto com os pais e com os 
técnicos vamos fazer uma nova história! Tenho orgulho 
de todos os profissionais da FCEE, pois, juntos, eles aju-
dam a fazer a história da Educação Especial em Santa 
Catarina! A eles, todo meu respeito e gratidão! 
Eu tenho orgulho de fazer parte de um governo técnico e 
humano como este, que trata as pessoas com deficiência 
com o respeito e a dignidade que merecem, pois investe 
com qualidade e eficiência onde as necessidades são re-
ais. Neste relatório, registramos os destaques do trabalho 
desenvolvido na FCEE em 2021 e nossas principais con-
quistas para a Educação Especial. Boa leitura! 
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DESTAQUES

Programa SC + Inclusiva: maior 
pacote da história para educação 
especial em Santa Catarina
Repasses para instituições especializadas totalizaram mais 
de R$ 250 milhões em 2021

Em setembro de 2021, o Governador   
Carlos Moisés e a presidente da Funda-
ção Catarinense de Educação Especial 
(FCEE), Janice Krasniak, deram início à 
formalização dos repasses daquele que 
é considerado o maior pacote de inves-
timentos da história para inclusão de 
Santa Catarina, visando a promoção da 
autonomia, independência, dignidade e 
melhoria da qualidade de vida dos 30 
mil educandos com deficiência, atraso 
global do desenvolvimento e transtor-
no do espectro autista atendidos pelas 

instituições especializadas do Estado.O 
programa SC + Inclusiva está repas-
sando mais de R$ 250 milhões para as 
instituições especializadas em educa-
ção especial, em mais de 800 projetos 
aprovados que estão beneficiando 30 
mil pessoas com deficiência em todas 
as regiões do Estado. 
“Nós precisamos de um olhar diferencia-
do para a educação especial, um olhar 
de inclusão. É necessário acreditar que 
ela traz bons resultados, humanizando 
as relações, qualificando os professo-

Mesmo que a 
palavra ‘obrigado’ 

signifique tanto, não 
expressará por 
inteiro o quanto 

todas as suas ações 
são importantes 

para o movimento 
apaeano e todas as 
outras instituições 

especializadas.

Marcelo Eger Sibert 
EDUCANDO DA APAE DE 

AGROLÂNDIA

É a primeira vez que 
vimos um repasse tão 

significativo para a 
APAE; e isso não é só 

aqui, é em todo o 
Estado. Os 

investimentos 
representam um 

grande ganho para 
pais, professores e 

comunidade.

Angelo de Souza
DIRETOR DA APAE DE 

BRAÇO DO NORTE

Janice Krasniak e Governador Carlos Moisés
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res. Por tudo isso, o Governo do Estado 
tem esse olhar sistêmico, fazendo os 
maiores investimentos da história nes-
se setor. Não basta apenas dizer que a 
educação é o futuro. São necessárias 
ações e nós estamos fazendo isso”, res-
saltou o Governador, destacando que os 
repasses do SC + Inclusiva são feitos de 
acordo com as necessidades aponta-
das pelos gestores das instituições. Os 
valores serão utilizados em reformas, 
ampliações de sedes, construção de no-
vas sedes, compra de equipamentos de 
informática e eletrônicos, aquisição de 
veículos e ônibus adaptados, parques e 
academias acessíveis, implantação de 
jardins sensoriais, salas de psicomotri-
cidade e de integração sensorial, móveis 
adaptados para sala de aula, equipamen-
tos de tecnologia assistiva para deficien-
tes visuais, entre outras demandas.
A presidente da FCEE, Janice Krasniak, 
lembra que o Estado não tem medido 
esforços para atuar com qualidade jun-
to à pessoa com deficiência. “É o olhar 
humanizado do Governador   para o 
segmento da pessoa com deficiência. 
O investimento inicial era de R$ 100 mi-
lhões e hoje esse valor mais que dobrou. 
Mudamos a forma de avaliação técnica 
dos projetos para garantir mais transpa-
rência e melhor utilização dos recursos 
nessas demandas tão urgentes”, afirma 
a presidente. “Somente um governo que 
acredita no respeito e na dignidade que 
as pessoas com deficiência merecem, 
investe com qualidade e eficiência onde 
as necessidades são reais”, concluiu. 
Em 2022, novos atos serão realizados 
para formalizar o restante dos repasses 
do Programa SC + Inclusiva. Confira as 
cerimônias que marcaram a formaliza-
ção dos repasses por todo o Estado de 
Santa Catarina.  

Região Grande Florianópolis e Serra
	¢ Cerimônia em Florianópolis (05/10/2021)
	¢ Valor dos repasses: R$ 28 milhões 
	¢ 28 instituições beneficiadas

	¢ Cerimônia em São José (05/10/2021)
	¢ Valor dos repasses: R$ 6 milhões
	¢ 02 instituições beneficiadas

	¢ Cerimônias em Lages, Urupema e Otacílio Costa 
(09 e 10/09/2021)
	¢ Valor dos repasses: R$ 2,8 milhões
	¢ 04 instituições beneficiadas

Muitas vezes 
passamos 

despercebidos. Hoje 
somos lembrados e 

amados. Temos uma 
gratidão eterna 

por isso.

Ledir Pauli
PRESIDENTE DA APAE DE 

ANTÔNIO CARLOS

A Educação Especial 
do Estado de Santa 
Catarina avançou 10 

anos em 3 meses

Prof. Lucas Erthal
DIRETOR APAE DE 
OTACÍLIO COSTA;
COORDENADOR 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DESPORTO E LAZER  

FEAPAES SC
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Região Oeste
	¢ Cerimônias em Romelândia, 
Pinhalzinho, Campo Erê e 
Faxinal dos Guedes (23 a 
25/09/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 5,8 milhões 
	¢ 16 instituições beneficiadas

	¢ Cerimônia em Chapecó 
(07/10/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 21,9 milhões 
	¢ 38 instituições beneficiadas

Região Meio-Oeste
	¢ Cerimônias em Caçador, Treze 
Tílias e Videira (26/11/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 27,5 milhões 
	¢ 28 instituições beneficiadas

Região Norte
	¢ Cerimônias em São Bento do 
Sul, Rio Negrinho e Joinville 
(16 e 17/09/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 5 milhões 
	¢ 13 instituições beneficiadas

Região Sul
	¢ Cerimônia em Laguna 
(06/09/2021)
	¢ Valor do repasse: R$ 900 mil 
	¢ 01 instituição beneficiada

	¢ Cerimônias em Braço do 
Norte e Içara (07/10/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 28,7 milhões
	¢ 41 instituições beneficiadas
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Região Vale do Itajaí
	¢ Cerimônia em Gaspar 
(18/10/2021)
	¢ Valor do repasse: R$ 3 milhões
	¢ 01 instituição beneficiada

	¢ Cerimônias em Ituporanga, 
Rio do Sul, Indaial, Timbó e 
Pomerode (28 e 29/10/2021)
	¢ Valor dos repasses: 
R$ 23,5 milhões
	¢ 18 instituições beneficiadas

É a realização de um sonho. Com a 
nova estrutura poderemos dar 

mais suporte aos atendimentos 
com muito mais conforto e 

espaço. Só temos que agradecer 
ao Governador, que está olhando 

com carinho e atenção para todas 
as pessoas com  deficiência.

Rita Hipólito
PRESIDENTE DA AMA DE IMBITUBA

Estou feliz. Foi uma honra estar 
com o Governador  e a primeira-

dama, Késia Martins. 
E os recursos são importantes 
para termos uma escola mais 

bonita e confortável.

Lucas da Silva Peruchi
EDUCANDO DA APAE DE CRICIÚMA

Em 40 anos, é a primeira vez que 
um Governador  vem valorizar 
nosso trabalho. Mais do que 

isso, está tendo carinho e 
sendo solidário com as 

pessoas especiais.

Maria Ana Weiss
DIRETORA DA APAE DE TIMBÓ
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Presidente da FENAPAEs elogia 
investimentos do SC + Inclusiva
Em visita realizada ao campus da Funda-
ção no dia 15 de outubro de 2021, o presi-
dente da Federação Nacional das APAEs 
(FENAPAEs), José Turozi, elogiou os in-
vestimentos feitos pelo Governo de San-
ta Catarina por meio do Programa SC + 

Inclusiva. Também afirmou que pretende 
estudar o programa e levar o modelo para 
outros Estados do Brasil. Turozi foi recebi-
do pela presidente da FCEE, Janice Kras-
niak, que apresentou os diversos subpro-
gramas do SC + Inclusiva. O presidente da 
APAE de Florianópolis, Ricardo de Souza 
Mendonça, acompanhou o encontro. 
“Fiquei impressionado com o SC + Inclu-
siva. Esses investimentos são muito im-
portantes para as instituições, pois vão 
permitir melhorias na infraestrutura, no 
atendimento e contribuir significativamen-
te para a qualidade de vida das pessoas 
com deficiência em Santa Catarina” afir-
mou José Turozi, destacando também a 
iniciativa de beneficiar todas as entidades, 
e não apenas as APAEs. 

Prestação de contas para Casa Civil
Em reunião realizada no dia 09 de agos-
to, a presidente da FCEE, Janice Krasniak, 
acompanhada do Gerente Financeiro 
Jean Nilso da Cruz, foi recebida pelo Che-
fe da Casa Civil do Estado de Santa Catari-
na, Eron Giordani, quando foi apresentada 

a prestação de contas sobre o Programa 
SC + Inclusiva. As instituições especializa-
das em educação especial enviaram, en-
tre os dias 12 e 30 de julho, quase 400 pro-
jetos atendendo os critérios do edital de 
chamamento público publicado pela FEE.
Na ocasião também foram abordados 
assuntos como a parceria técnica entre 
a FCEE e a Fundação Escola de Gover-
no ENA, a parceria técnica entre FCEE e 
UFSC e a reforma emergencial de alguns 
setores do campus da FCEE atingidos pe-
las enchentes do início do ano. Também 
participaram do encontro o chefe de Ga-
binete da Casa Civil, Carlos Eduardo de 
Souza Neves, e o Coordenador da Central 
de Atendimento aos Municípios (CAM), 
Gabriel Arthur Loeff.

José Turozi, presidente da Fenapaes, e Janice Krasniak

DESTAQUES
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Acolher: FCEE lança novo 
programa para a Educação 
Especial de SC

“Abrir o olhar para a pessoa com de-
ficiência é prepará-la para a socie-
dade”. A fala em tom de alegria é do 
YouTuber Marcos Petry, que é autista 
e, aos 28 anos, disse presenciar um 
momento sem precedentes no que se 
refere ao apoio do Governo do Esta-
do às instituições que se dedicam ao 
cuidado das pessoas com deficiência 
em Santa Catarina. 
O passo importante é o Programa Aco-
lher, lançado pelo Governador  Carlos 
Moisés e pela presidente da FCEE, 
Janice Krasniak, no dia 21 de dezem-
bro. O subprograma, que integra o SC 
+ Inclusiva, permitirá o repasse de re-
cursos para 38 instituições de pequeno 
porte parceiras da FCEE. Os recursos 
poderão ser utilizados para compra de 

alimentos, material pedagógico, mate-
rial de limpeza e manutenção, benefi-
ciando 2,28 mil educandos com atraso 
global do desenvolvimento, deficiên-
cia visual, Síndrome de Down, surdez, 
transtorno do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação.
Acompanharam o ato de lançamento 
do Programa Acolher, realizado na Casa 
D’Agronômica, a primeira-dama, Késia 
Martins da Silva; o secretário de Esta-
do da Fazenda, Paulo Eli, e a adjunta, 
Michele Roncálio; o subchefe da Casa 
Civil, Juliano Chiodelli; Alice Kuerten, 
presidente da Federação das APAEs de 
Santa Catarina (FEAPAEs-SC); e presi-
dentes de instituições que trabalham no 
atendimento da pessoa com deficiência 
no Estado de Santa Catarina.

A inclusão é uma 
pauta que tem, 

sobretudo, o nosso 
reconhecimento e 

gratidão a quem tem 
muito a ensinar à 

sociedade.

Carlos Moisés 
GOVERNADOR   
DO ESTADO DE  

SANTA CATARINA

Governador Carlos Moisés, primeira-dama (E) e presidente da FCEE (D) com Marcos Petry e o educando 
Rafael Pacher
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Aniversário de 53 anos da FCEE 
é celebrado com inaugurações e 
homenagens no campus

A celebração dos 53 anos de criação 
da Fundação Catarinense de Educação 
Especial ocorreu no dia 25 de maio de 
2021 e contou com a presença do Go-
vernador  Carlos Moisés, que participou 
da entrega e reinauguração de dois es-
paços na Fundação, além de anunciar a 
autorização para licitação do novo pré-

dio que abrigará seis Centros de Atendi-
mento Especializado. 
O auditório da FCEE, o qual não recebia 
melhorias havia quase 40 anos, foi rei-
naugurado e batizado como “Auditório 
Multifuncional Álvaro José de Oliveira“ 
em homenagem ao Dr. Álvaro, médi-
co neuropediatra, falecido em agosto 

Assista ao evento, 
transmitido ao vivo 
pelo canal da FCEE no 
YouTube. Acesse pelo 
QR Code ou pelo link:  
bit.ly/liveFCEE2505

DESTAQUES

https://bit.ly/liveFCEE2505
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Solenidade marcou a posse
da nova presidente
Durante a solenidade de celebração 
dos 53 anos da FCEE, o Governador 
Carlos Moisés anunciou a nomeação 
da professora Janice Aparecida Stei-
del Krasniak para assumir o comando 
da instituição. 
Servidora de carreira da FCEE, Janice 
assumiu o lugar de Rubens Feijó, que 
esteve na presidência de 2019 a maio 
de 2021. Com 36 anos de atuação na 
educação especial, a carreira de Janice 
na FCEE iniciou na cidade de Canoinhas 
como professora de sala de recursos 
para deficientes visuais e auditivos. Em 
1999, veio para o campus da Fundação, 
em São José, onde atuou em diversos 
centros e projetos. 

Saiba mais sobre a 
trajetória de Janice na 
educação especial na 
matéria publica no site 
da FCEE. Acesso direto 
pelo QR Code ou pelo 
link bit.ly/347pfLD 

de 2020, um dos fundadores da FCEE, 
em 1968, e grande nome da educação 
especial em Santa Catarina e no Bra-
sil. O local ganhou diversas melhorias, 
como a plataforma elevatória, poltro-
nas adaptadas, carpete antichamas e 
espaços exclusivos para cadeirantes.A 
Parada Acessível José Roberto Leal foi 
batizada em homenagem a Zezinho, ex-
-presidente da Associação Florianopo-

litana de Deficientes Físicos (Aflodef), 
falecido em fevereiro de 2021, e grande 
personagem da luta pelo direito à aces-
sibilidade dos deficientes físicos em 
Santa Catarina, tendo auxiliado muitas 
pessoas a terem acesso a cadeiras de 
rodas. A Parada foi um investimento 
que permitiu mais conforto e segurança 
aos educandos no embarque e desem-
barque do transporte público.

https://bit.ly/347pfLD
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Avança processo para construção 
do novo prédio da FCEE

O processo para construção do novo 
prédio da FCEE teve grandes avanços 
ao longo de 2021. Em maio, durante a 
celebração dos 53 anos da Fundação, 
o Governador  Carlos Moisés assinou a 
autorização para o lançamento da licita-
ção das obras de construção do prédio, 
que tem um orçamento total em torno 
de R$ 26,6 milhões.
Em outubro, a Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Mobilidade (SIE) lançou 
a licitação para a primeira contratação 
de empresa de engenharia especializa-
da para a construção do prédio, com 
obras previstas para o primeiro semes-
tre de 2022. O prédio será construído 
utilizando a metodolo gia Building lnfor-
mation Modelling (BIM), adotada como 
estratégia para todas as obras públicas 
em Santa Catarina. Esse método resul-
ta em obras mais funcionais, minimiza 
erros e agiliza a execução, garantindo a 
redução de perdas e desperdício ao lon-
go da construção.
O novo edifício será totalmente acessí-
vel e terá recursos de sustentabilidade, 
modernizando a estrutura atual e su-
prindo uma demanda de espaços físi-
cos mais adequados para educandos e 
servidores. O novo prédio, que será loca-
lizado no campus da Fundação, vai abri-
gar seis dos 10 Centros de Atendimento 
Especializado da FCEE. 

DESTAQUES
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Profissionais reforçam equipe
Em agosto, a FCEE ganhou dois importantes reforços na equi-
pe da área administrativa. A engenheira Carolina Noda Livi e a 
arquiteta Tatiana Misse Gatti tiveram participação fundamen-
tal nas principais obras e reformas no campus, como a cons-
trução do novo prédio e as reformas previstas nos demais 
centros, além de promoverem cursos e capacitações na área 
de acessibilidade.

Procurador-Geral do Estado visita campus 
A FCEE recebeu, em agosto, o Procu-
rador-Geral do Estado, Alisson de Bom 
de Souza, com o objetivo de conhecer 
as principais demandas e projetos da 
instituição. O Procurador-Geral foi rece-
bido pela presidente Janice Krasniak e 
pelo procurador jurídico Gustavo Halla-
ck Porto, que apresentaram a estrutura 
da Fundação e mostraram o local onde 
será construído o novo prédio. Também 
foram abordadas as demandas do setor 

jurídico da Fundação.

Novo prédio e ensino bilíngue em SC são tema de 
reunião com Ministério Público

O Promotor de Justiça Daniel Paladino, titular da 30ª 
Promotoria do Ministério Público de Santa Catarina 
(MPSC), visitou o campus da FCEE no dia 15 de junho. 
O Promotor, que atua na área da cidadania com foco 
nas pessoas com deficiência, conheceu mais sobre o 
trabalho desenvolvido em Santa Catarina na área de 
ensino bilíngue português-libras. Também aproveitou 
a ocasião para conhecer a estrutura técnica da FCEE, 
as atuais demandas de atendimento em diversas áre-
as e o projeto do novo prédio.
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FCEE moderniza visual e lança 
campanha institucional
O trabalho realizado pela FCEE foi tema 
de uma campanha institucional lança-
da pelo Governo do Estado em agosto, 
veiculada nas principais emissoras de 
TV e portais de notícias. A campanha 
veio para coroar os recordes de investi-
mento feitos pelo Governo do Estado na 
Educação Especial, tendo foco na me-
lhoria de atendimento às pessoas com 
deficiência. 

Também foi apresentada a nova logo-
marca da Fundação com um visual mais 
moderno para o tradicional bonequinho 
vermelho, alinhando-se com a fase de 
expansão, cooperação e reconhecimen-
to iniciada em 2021 pela Fundação.

Parceria com Fapeu/UFSC envolve 
cursos EAD, pesquisas e comunicação

Através da Fundação de Amparo à Pes-
quisa e Extensão Universitária (Fapeu), a 
FCEE firmou uma parceria técnico-cien-
tífica com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Os trabalhos das 
equipes da Fapeu iniciaram no dia 20 de 
setembro de 2021 com reunião com a 
presidente Janice Krasniak. No dia 23 de 

setembro, ocorreu a apresentação oficial 
para todos os gestores da FCEE. A parce-
ria entre as instituições envolve as áreas 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecno-
logias Assistivas, Produção de Teleconfe-
rências Temáticas, Formação Continuada 
e Capacitação EAD, Comunicação e apoio 
a projetos especiais.

Assista ao vídeo da 
campanha no Canal da 
FCEE no YouTube. Acesse 
pelo QR Code ou pelo link 
bit.ly/32OcMeV

DESTAQUES

https://bit.ly/32OcMeV
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Atendimento à Pessoa com 
Deficiência é tema da primeira 
edição do programa Educação 
Especial em Foco

No dia 20 de dezembro foi realizada a 
primeira teleconferência da parceria 
técnico-científica firmada em 2021 en-
tre a FCEE e a FAPEU – Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Univer-
sitária/UFSC.
A estreia do programa Educação Es-
pecial em Foco teve como tema “Aten-
dimento à Pessoa com Deficiência” e 
contou com a participação de Janice 
Krasniak, presidente da FCEE, e de José 
Raimundo Facion, psicólogo, professor 

Doutor em psiquiatria, neuropediatria e 
neuroanatomia, referência em autismo 
no país.
O programa teve mediação do jornalista 
Mário Motta e apresentou ainda repor-
tagens especiais sobre temas relacio-
nados. Realizada no estúdio da FAPEU, 
no campus da UFSC, em Florianópolis, a 
teleconferência está disponível no Canal 
da FCEE no YouTube, nas versões com 
e sem audiodescrição. Acesse pelos QR 
Codes ou pelos links indicados abaixo. 

Assista ao Programa 
Educação em Foco. 
Acesse pelo QR Code 
ou pelo link  
bit.ly/3HmDXwv

Assista ao Programa 
Educação em Foco (com 
audiodescrição). Acesse pelo 
QR Code ou pelo link  
bit.ly/3qz3dsz

https://bit.ly/3HmDXwv
https://bit.ly/3qz3dsz
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Secretário de Administração 
participa do lançamento da 
Enturmação Digital para educandos
A implantação do processo de entur-
mação digital para os educandos das 
instituições parceiras da FCEE foi tema 
de uma live realizada em outubro que 
contou com a participação do secretário 
de Estado da Administração, Jorge Edu-
ardo Tasca. Realizada no dia 21 de ou-
tubro e transmitida pelo Canal da FCEE 
no YouTube, a live contou com a parti-
cipação da presidente da FCEE, Janice 
Krasniak, de gestores da instituição, que 
divulgaram informações importantes 
para a educação especial de Santa Cata-
rina. Entre as comunicações relevantes, 
foi feito o anúncio sobre a movimenta-
ção dos professores efetivos entre as 

entidades para o ano letivo de 2022 e 
a publicação dos editais para processo 
seletivo de magistério e civil para 2022 
com mais de 1.500 vagas para professo-
res ACTs no campus da FCEE e nas ins-
tituições conveniadas, e 70 vagas para 
técnicos administrativos e profissionais 
com curso superior em São José.

A enturmação de 
alunos totalmente 

digital que a FCEE vai 
fazer a partir de agora 

vem ao encontro 
dessa forma 

inovadora de governar. 

Jorge Eduardo Tasca
SECRETÁRIO DE ESTADO 

DA ADMINISTRAÇÃO

FCEE discute Reforma Administrativa 
com Secretaria de Administração

DESTAQUES

O Secretário de Estado da Administra-
ção, Jorge Eduardo Tasca, e a presidente 
da FCEE, Janice Krasniak, reuniram-se 
no mês de junho para discutir algumas 
solicitações da atual gestão da Funda-
ção. Entre elas, a reforma administrativa 
para o campus da instituição, localizado 
em São José. A presidente Janice expli-
cou que a reforma administrativa para o 
campus inclui ajustes na estrutura técni-
co-administrativa da Fundação, visando 
valorizar seus funcionários e atender a 
atual demanda de serviços. 
Em 2019, a reforma promovida pelo Go-
verno do Estado extinguiu as 36 Secreta-
rias de Desenvolvimento Regional e trou-
xe de volta para o campus da FCEE todas 
as ações de nível estadual que envolvem 

a Educação Especial em Santa Catarina.
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Secretário da Educação e Presidente da FCEE: 
parceiros na inclusão da pessoa com deficiência
Em junho, o Secretário de Estado da Educação, Luiz 
Fernando Vampiro, recebeu a presidente da FCEE, 
Janice Krasniak, para discutir assuntos diversos rela-
cionados à inclusão das pessoas com deficiência. Foi 
abordado um novo termo de cooperação técnica entre 
as duas instituições envolvendo professores efetivos 
da FCEE e a capacitação dos Segundos Professores 
das escolas da rede estadual. Outra temática discutida 
foi o lançamento da publicação “Diretrizes para o Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE) na Rede Re-
gular de Ensino de Santa Catarina”, fruto de uma parce-

ria entre a FCEE e a Secretaria de Estado da Educação.       

FCEE e SED avaliam turmas de Ensino Bilíngue
No dia 09 de julho, técnicos da FCEE e da Secreta-
ria de Estado da Educação (SED) estiveram reunidos 
com as três escolas que implantaram, em 2021, tur-
mas de ensino bilíngue português-libras para alunos 
surdos na rede estadual de ensino. A reunião teve 
como objetivo avaliar os trabalhos desenvolvidos no 
primeiro semestre. “Neste primeiro semestre pode-
mos destacar o envolvimento dos professores e de-
mais profissionais da escola nas turmas de ensino 
bilíngue, a oferta de cursos de Libras para todos da 
escola e a maior interação entre os alunos”, afirmou 
a Diretora de Ensino da FCEE, Jeane Probst Leite, sa-
lientando também que outro grande destaque foi o 
maior desenvolvimento dos alunos destas turmas, 
que tiveram maior grau de aprendizado de Libras, 
identificação com o professor surdo e envolvimento 
com as atividades desenvolvidas.
No início do ano letivo de 2021, a SED implantou tur-
mas bilíngues em tempo integral em três unidades 
da rede estadual: EEB Profª Lea Maria Aguiar Lepper, 
de Joinville, EEF São José, de Guaramirim e EEB Ma-
rechal Bormann, de Chapecó. A iniciativa atende es-
tudantes surdos do 1° ano do Ensino Fundamental, 
facilitando a apropriação dos conteúdos escolares 
na língua materna (Libras) e na modalidade escrita 
da Língua Portuguesa.
Para garantir o atendimento às especificidades do es-

tudante surdo, a SED, em parceria com a FCEE, ofer-
tou em fevereiro uma formação on-line de 20 horas 
com o objetivo de qualificar todos os profissionais 
envolvidos no projeto, de acordo com as diretrizes da 
educação bilíngue.
A iniciativa começou em 2021 com turmas de primeiro 
ano em uma matriz curricular específica e deve conti-
nuar em 2022, com o atendimento ampliado para o 2º 
ano e assim sucessivamente até o 5º ano. A ideia é 
que o estudante chegue ao fim dos Anos Iniciais fluen-
te em Libras e tenha se apropriado do português na 
modalidade escrita.
No final de 2021 foi realizada uma nova reunião de 
avaliação do projeto, com enfoque na quantidade de 
crianças que adquiriram língua e acesso ao conheci-
mento. E para 2022 já estão previstas novas turmas 
em novas escolas.
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FCEE implanta sistema de gestão 
eletrônica para instituições parceiras 

Desde fevereiro de 2021, um novo siste-
ma de gestão eletrônica vem sendo im-
plantado nas mais de 200 instituições 
parceiras da FCEE. O Sistema Argus, uti-
lizado por muitas APAEs em todo o Bra-
sil, permite integração em tempo real e 
maior transparência de dados, facilitan-
do o processo de matrícula e enturma-
ção dos mais de 30 mil educandos das 
instituições parceiras da FCEE, além de 

fornecer dados estatísticos para con-
trole, desenvolvimento de políticas pú-
blicas e pesquisas.
O Sistema Argus está sendo custeado 
pela FCEE e substitui o Sistema Seriene. 
Implantado nas instituições parceiras 
em todo o Estado de maneira segmen-
tada, a previsão é que até 2022 todas 
instituições parceiras estejam capacita-
das para utilização do software. 

Controlador Geral do Estado é apresentado ao Argus
Em agosto, a presidente da FCEE, Janice Krasniak, re-
cebeu o Controlador Geral do Estado de Santa Catari-
na, Cristiano da Silva, no campus para uma reunião de 
apresentação do sistema Argus, que contou também 
com a presença do Auditor-Geral do Estado, Rodrigo 
Dutra, e do Gerente de Auditoria de Recursos Anteci-
pados da Controladoria Geral do Estado (CGE), Cesar 

Cavalli.  A apresentação foi conduzida pelo Gerente 

Financeiro da FCEE, Jean Cruz, e por Wendel Lopes, 
representante da empresa desenvolvedora do softwa-
re, que desde 2009 é utilizado por APAEs de diversos 
Estados do Brasil.

O sistema Argus já 
vem sendo utilizado 
pela FCEE e pelas 

instituições parceiras 
e, neste momento, 

estamos em fase final 
de implantação de 

funcionalidades 
específicas para os 
nossos objetivos.   

Janice Krasniak
PRESIDENTE DA FCEE

DESTAQUES
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Presidente cumpre roteiro de visitas técnicas
Desde o início de sua gestão, em maio, a presidente da 
FCEE, Janice Krasniak, trabalhou para estreitar as rela-
ções com as instituições conveniadas, aproximando-as 
do Governo do Estado e facilitando o acesso aos recur-
sos e políticas públicas destinadas à Educação Especial.
Com o objetivo de fazer um levantamento da atual 
situação das entidades especializadas em educação 
especial no Estado, equipes técnicas da Fundação vi-
sitaram diversas instituições e verificaram a necessi-
dade de realizar maiores investimentos para melhorar 
a qualidade de vida dos educandos com deficiência.
Desde então, a própria presidente também realizou 
várias visitas técnicas a diversas entidades, tratando 
sobre os convênios e credenciamentos para 2022, sa-
nando dúvidas, conhecendo a realidade de cada uma 
e oferecendo soluções. Nas APAEs de Presidente Ge-
túlio e Quilombo, por exemplo, a equipe da presidente 
acompanhou a entrega de veículos adaptados adqui-
ridos com recursos do programa SC + Inclusiva. Em 
Rio do Sul e Tijucas, a equipe técnica visitou, também, 
o andamento das obras de construção, reforma e am-
pliação das sedes.
Nas regiões do Vale do Itajaí e Oeste, as visitas téc-
nico-administrativas ofereceram capacitações aos 
profissionais contratados e cedidos pela FCEE, e tam-
bém tiveram o objetivo de estimular as instituições a 

elaborarem e encaminharem projetos para análise da 
FCEE e liberação de recursos. Na região sul do Estado, 
a presidente também acompanhou serviços de Equo-
terapia.
Para viabilizar questões burocráticas inerentes às 
construções de novas sedes das instituições, a pre-
sidente ainda tratou pessoalmente com alguns prefei-
tos das respectivas cidades, solicitando auxílio para 
os presidentes das entidades.

A FCEE foi uma das instituições homenageadas no 
evento de comemoração dos 51 anos da APAE de Ti-
jucas, realizado no dia 03 de dezembro. A presidente 
Janice Krasniak recebeu a homenagem das mãos do 
presidente da associação, Manoel Amadeu Moisés, o 
seu Maneca. Também foram homenageadas persona-
lidades, empresas e instituições que colaboram e são 
parceiros da APAE.  
Em maio deste ano, a APAE inaugurou um Centro de 
Equoterapia. Em agosto, foi iniciada a construção de 
um novo espaço, e, em setembro, o Governo do Es-
tado, através da FCEE, autorizou o repasse de novos 
recursos para auxiliar na execução dos projetos, que 
vão permitir dobrar a capacidade de atendimento da 
instituição e reduzir a lista de espera.

Fundação recebe homenagem da APAE de Tijucas

Janice e Jeane Probst Leite, Diretora da FCEE, em visita à APAE 
de Ibirama.
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Laguna ganha polo de 
Altas Habilidades/Superdotação
Em março de 2021 foi implantado o polo 
de Atendimento Educacional Especializa-
do (AEE) de Altas Habilidades/Superdo-
tação (AH/SD) na região de Laguna, que 
funcionará na Escola de Educação Bási-
ca José Rodrigues Lopes, em Garopaba. 
A abertura oficial do polo aconteceu no 
Encontro On-line de Altas Habilidades/
Superdotação da Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE) de Laguna, evento 

promovido pela FCEE que capacitou pro-
fissionais da educação para identificação 
de alunos com indicadores de altas habili-
dades/superdotação na região. 
O evento contou com mais 100 participan-
tes entre diretores de escolas da região, 
professores e equipe técnica da Coorde-
nadoria Regional de Educação de Laguna. 
Também estavam presentes o Coorde-
nador da CRE, Prof. Danilo Prudencio da 
Costa, a diretora de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FCEE, Jeane Probst Leite, e 
a coordenadora de educação especial 
no Estado, Tânia Maria Fiorini Geremias, 
representando a Secretaria de Estado da 
Educação. A diretora da FCEE explicou 
que a implantação do polo de Atendimen-
to Educacional Especializado AH/SD, com 
capacidade para 24 educandos, foi neces-
sária para atender à crescente demanda 
na região.

Centro de referência para equoterapia será 
construído em São José

Em reunião realizada no dia 14 de dezembro com o se-
cretário de Estado de Infraestrutura, Thiago Vieira, a pre-
sidente da FCEE, Janice Krasniak, entregou o projeto de 
construção do centro de referência em Equoterapia que 
será realizado em parceria com o Regimento de Polícia 
Militar Montada de São José. A obra, que terá um custo 
de R$ 4 milhões, será licitada pela Secretaria de Estado 
da Infraestrutura com recursos do Governo do Estado 
de Santa Catarina. 
O projeto do Centro de Equoterapia foi desenvolvido 
pela empresa AM Construções por meio de uma parce-
ria com a FCEE e o Regimento de Polícia Militar Monta-
da de São José.

DESTAQUES
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A parceria com a SES 
garante a cedência de 

médico 
oftalmologista, a partir 
de fevereiro de 2022, 
para dar continuidade 

à avaliação, 
acompanhamento e 
encaminhamento de 

mais de 450 pacientes 
atendidos no serviço.

André Motta Ribeiro
SECRETÁRIO DE ESTADO 

DA SAÚDE

FCEE renova parceria com 
Secretaria de Saúde para 
reabilitação visual

Na segunda semana de dezembro a pre-
sidente da FCEE, Janice Krasniak, esteve 
reunida com o Secretário de Estado da 
Saúde (SES), André Motta Ribeiro, para 
assinar o termo de cooperação entre os 
dois órgãos para operacionalização do 
Serviço de Reabilitação Visual e Adap-
tação de Prótese Ocular (SRV), único 
gratuito de Santa Catarina, que atende 
pacientes de todo o Estado no campus 
da Fundação, em São José.
O SRV funciona no Centro de Apoio Pe-
dagógico e Atendimento às Pessoas De-
ficientes Visuais (CAP) da FCEE e presta 
atendimento a pessoas com deficiência 
visual (cegos e baixa visão), com perdas 
ou atrofias oculares que residem no Es-
tado de Santa Catarina e que, mediante 

avaliação médica, são elegíveis para o 
tratamento de reabilitação visual e adap-
tação de prótese ocular.
“O Serviço de Reabilitação Visual e 
Adaptação de Prótese Ocular (SRV/SA-
PRO) da FCEE já realizou mais de 5.000 
atendimentos desde 2005, para todos os 
municípios do Estado”, salienta Janice.
Além de avaliar a acuidade e a função vi-
sual, os profissionais do SRV/FCEE reali-
zam encaminhamento para tratamento/
cirurgia ou para a prática de atividades 
profissionais, disponibilizando suporte 
e treinamento para a pessoa com essa 
deficiência desenvolver habilidades com 
os recursos oferecidos, frequentar a 
rede regular de ensino ou ser inserida no 
mercado de trabalho.
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Governo de SC autoriza concurso 
público para quadro civil do campus 
da FCEE em 2022
O Governo do Estado de Santa Catarina aprovou, no final de 2021, a realização de 
concurso público para o quadro civil da FCEE em 2022. O edital, que será publicado 
no início de 2022, prevê a contratação de 99 profissionais, sendo 62 vagas para car-
gos de nível superior e 37 para nível médio para atuação no campus da instituição, 
em São José. Entre os cargos contemplados no concurso estão vagas para Psicó-
logo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Pedagogo, Fonoaudiólogo, Técnico em 
Atividades Administrativas, Médico Oftalmologista, entre outros.

Mestrado para servidores 
começa a ser discutido na FCEE 

Em reunião realizada em setembro de 2021, a FCEE iniciou as tratativas para a orga-
nização de um curso de Mestrado em Educação Especial voltado para os servidores 
efetivos da instituição. A previsão é que o curso tenha início em 2022. 

DESTAQUES
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Governador aprova aposentadoria 
especial para professores da 
Educação Especial

Os professores que atuaram na FCEE 
e ocuparam cargos de direção ou co-
ordenação pedagógica agora também 
têm direito à aposentadoria especial. O 
governador Carlos Moisés aprovou, no 
dia 04 de janeiro de 2022, a extensão do 
direito àqueles que trabalharam em ins-
tituições parceiras da FCEE ao longo da 
carreira. A Determinação de Providência 
(DPRO) foi aprovada pela Procuradoria 
Geral do Estado em dezembro de 2021. 
O chefe do Executivo destacou que a 
ação repara um dano sofrido pela ca-
tegoria, uma vez que a Aposentadoria 
Especial já é concedida aos profissio-
nais da rede regular de ensino desde 
2012 em Santa Catarina. “Hoje é um 
dia importante para os servidores da 
Educação Especial. Estamos reconhe-
cendo, por meio de um processo ad-
ministrativo, os cargos e funções da 
FCEE para a aposentadoria especial. 

Era algo esperado há muito tempo e, 
para isso, houve a participação de di-
versos órgãos do Governo do Estado, 
como a PGE”, ressalta Carlos Moisés. 
“A FCEE, junto com o Governo do Es-
tado, batalhou para que todos os 
nossos professores atuantes na Edu-
cação Especial tenham direito à apo-
sentadoria especial”, acrescenta a 
presidente da FCEE, Janice Krasniak. 
A decisão beneficia pelo menos 700 
profissionais, segundo as estimativas 
da FCEE. 
Ao longo de 2021, a Determinação de 
Providência (DPRO) sobre aposenta-
doria especial para professores da 
Educação Especial esteve na pauta 
de diversas reuniões da FCEE com ou-
tros órgãos e entidades, como a Se-
cretaria de Estado da Administração 
e a Federação das APAEs de Santa 
Catarina (Feapaes-SC).

A FCEE, junto com o 
Governo do Estado, 
batalhou para que 
todos os nossos 

professores atuantes 
na Educação Especial 

tenham direito à 
Aposentadoria 

Especial.

Janice Krasniak
PRESIDENTE DA FCEE



26 F C E E  |  R E L A T Ó R I O  D E  A T I V I D A D E S  2 0 21 

REFERÊNCIA NACIONAL

FCEE é exaltada como referência 
em visitas técnicas

Em junho, a Fundação recebeu a visita técnica de uma equipe de representantes da 
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso (MT), que pretendia ampliar os 
atendimentos na rede de ensino daquele Estado.
O grupo visitou todos os Centros de Atendimento Especializado no campus da FCEE 
e também conheceu a estrutura, os serviços e programas pedagógicos realizados. 
“A visita superou nossas expectativas, pela forma de recepção e apresentação de 
todos os atendimentos realizados e a organização administrativa”, afirmou a su-
perintendente de Diversidades Educacionais da Secretaria de Estado de Educação 
de Mato Grosso (Seduc-MT), Lúcia Santos, acrescentando que “foram dois dias de 
muito aprendizado”.

A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas 
com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders), representa-
da pela assessora de gabinete, Aline Raupp, visitou o campus da FCEE em fevereiro 
de 2021.
O intuito da visita foi a troca de conhecimento entre as instituições, com especial in-
teresse na experiência de Santa Catarina com a Carteira de Identificação do Autista, 
visto que há necessidade de implementação do documento também no Rio Grande 
do Sul. A Carteira de Identificação do Autista de Santa Catarina foi instituída em 
fevereiro de 2020 e é emitida pela FCEE.

Fundação do Rio Grande do Sul busca troca de 
experiências sobre Carteira do Autista

Secretaria da Educação do Mato Grosso conhece 
as instalações e serviços da Fundação
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Em agosto, a Fundação recebeu a visi-
ta de Marilu Palma, representante da 
Secretaria de Estado da Educação do 
Acre. A assessora pedagógica integra a 
divisão de Educação Especial da Secre-
taria e esteve no campus em busca de 
conhecimentos sobre o trabalho reali-
zado, em especial sobre a área de Altas 
Habilidades/Superdotação.

Equipe da Secretaria da Educação do Mato Grosso conhece as instalações e serviços da Fundação

Assessora pedagógica da Secretaria de Educação do Acre visita o campus em busca de conhecimentos 

O objetivo da minha 
visita foi conhecer in 

loco o trabalho 
desenvolvido, pois 

temos as publicações 
e produções da FCEE 
como referências para 

o nosso trabalho.

Marilu Palma
REPRESENTANTE DA 

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO DO ACRE

A professora foi recebida pela equipe 
técnica da FCEE e pela diretora de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão, Jeane Probst 
Leite. “Tive momentos muito enrique-
cedores nesta visita e estou levando na 
bagagem informações importantíssi-
mas para a nossa Secretaria, que está 
em constante construção da Educação 
Especial em nosso Estado”, disse ela.  

Secretaria de Educação do Acre visita o campus 
em busca de conhecimentos  



28 F C E E  |  R E L A T Ó R I O  D E  A T I V I D A D E S  2 0 21 

PESQUISA

FCEE obtém resultados positivos 
no atendimento a educandos 
com autismo

Desde que o atendimento dos educandos 
no Serviço Pedagógico Específico (SPE) 
da FCEE   começou a pautar suas ações 
de acordo com a abordagem das Práti-
cas Baseadas em Evidências, tornou-se 
perceptível nos educandos a redução 
das dificuldades inerentes ao Transtorno 
do Espectro Autista (TEA).
O SPE do Centro de Educação e Vivência 
(CEVI) da FCEE atende crianças e adoles-
centes de 06 a 17 anos com diagnósti-
co de deficiência intelectual (DI) grave 
ou profunda associada ou não a outras 
deficiências e/ou TEA, com baixo nível 
funcional (nível 3), que apresentem qua-
dro de saúde e/ou comportamentais que 
inviabilizam sua permanência no ensino 
regular.
Os materiais são produzidos pelos pro-
fessores em parceria com os serviços 
de pedagogia e fonoaudiologia, tendo 

como objetivo a estimulação do desen-
volvimento cognitivo de cada educando, 
qualificando habilidades como organi-
zação, interação e comunicação.“Desde 
que os profissionais que atuam neste 
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serviço passaram a investir no estu-
do das Práticas Baseadas em Evidên-
cias, organizando o ambiente externo 
de modo que o educando compreenda 
o que se espera que ele faça em cada 
espaço e confeccionando materiais es-
pecíficos para cada objetivo, tornou-se 
visível, em cada educando, a diminuição 
das dificuldades inerentes ao Transtorno 
do Espectro Autista”, acrescenta a coor-
denadora do CEVI.

As estratégias específicas de intervenção 
reduziram a dificuldade de compreensão 
de aprendizagens implícitas, as dificul-
dades de generalização, problemas com 
coerência central, dificuldade com trocas 
de atenção, problemas com múltiplas 
perspectivas, déficits em funções exe-
cutivas, interesses restritos e hiperfoco. 
“Em resumo, estas intervenções estão 
favorecendo o desenvolvimento global 
desses educandos”, destaca Monique.

Os grupos de SPE 
direcionados ao 
atendimento de 
educandos com 
Transtorno do 

Espectro Autista vêm 
pautando suas ações 
em Práticas Baseadas 

em Evidências, 
através da produção 

de materiais 
específicos para 
elaboração de 

atividades levando em 
consideração o estilo 

cognitivo de cada 
educando.

Monique Scheidt
COORDENADORA DO 

CEVI | FCEE
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PESQUISA

Grupo de Estudos da FCEE recebe 
professora da UFSC
O Grupo de Estudos sobre Formação de 
Professores em Educação Especial da 
FCEE recebeu, no dia 1º de outubro, atra-
vés de um encontro virtual, a professora 
Dra. Maria Helena Michels, docente do 
Departamento de Educação da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

A professora é organizadora do livro 
“Formação de Professores para a Edu-
cação Especial no Brasil: Propostas em 
Questão” (UFSC, 2017), que subsidia os 
estudos do grupo. Maria Helena ressal-
tou aspectos sobre a história da forma-
ção de professores em Educação Espe-
cial no Brasil e apresentou dados sobre 
a pesquisa que coordena.
O Grupo de estudos, constituído por ser-
vidores do campus da FCEE e de uma 
representante da Secretaria de Estado 
da Educação (SED), foi instituído com o 
objetivo de aprofundar os estudos, refle-
xões e debates em torno do tema forma-
ção de professores, visando subsidiar a 
elaboração do Plano de Formação Con-
tinuada da FCEE.

Estágio de Psicologia na FCEE rende 
vídeo sobre Altas Habilidades
Durante o primeiro semestre de 2021, o 
Núcleo de Atividades em Altas Habilida-
des/Superdotação (NAAHS) da FCEE re-
cebeu, como estagiários, cinco estudan-
tes de psicologia da Universidade do Sul 
de Santa Catarina (Unisul).
Devido à pandemia, o formato do estágio 

Assista ao vídeo 
produzido pelos 
acadêmicos da 
Unisul. Acesse pelo 
QR Code ou pelo link 
bit.ly/3pEl4Px

foi on-line, estimulando a busca por alter-
nativas nos métodos de interação. Assim, 
o fruto deste período de estágio foi a pro-
dução do vídeo “Desmistificando Altas 
Habilidades/Superdotação”, que aborda 
os mitos, tipos e legislação referente aos 
estudantes com indicadores de AH/SD. 

https://bit.ly/32OcMeV
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EVENTOS E CAPACITAÇÕES

A capacitação 
continuada e 

especializada é 
importante para 

manter a qualidade 
dos serviços 
educacionais 

prestados às pessoas 
com deficiência na 

rede regular de 
ensino.

Janice Krasniak
PRESIDENTE DA FCEE

FCEE participa de formação 
sobre Educação Especial para 
rede estadual de ensino

Especialistas da FCEE participaram 
na primeira semana de dezembro, en-
tre os dias 01 e 02, de uma formação 
sobre Educação Especial para profis-
sionais das Coordenadorias Regio-
nais de Educação (CRE), vinculadas 
à Secretaria de Estado da Educação 
(SED). A formação teve como objetivo 
prestar orientações sobre os serviços 
de educação especial oferecidos nas 
escolas estaduais para o ano de 2022.
A qualificação ocorreu no Hotel Gol-
den, em São José, e contou com pa-

lestras sobre o processo de inclusão 
dos alunos na rede estadual, abordan-
do temas como o Papel dos Centros 
de Atendimento Educacional Espe-
cializado, Laudos Diagnósticos, Fun-
cionalidade Humana, Acessibilidade, 
Educação Bilíngue, orientações espe-
cíficas para os serviços de educação 
especial nas áreas de Deficiência Vi-
sual, Altas Habilidades, Deficiência 
Intelectual, Transtorno do Espectro 
Autista e Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade.
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Congresso Estadual das APAEs 
de Santa Catarina: Governador 
destaca investimentos na 
Educação Especial

A FCEE, em parceria com a Federação 
das APAEs do Estado de Santa Catari-
na (FEAPAEs-SC), promoveu, nos dias 
21, 22 e 23 de setembro de 2021, o XVII 
Congresso Estadual das APAEs do Es-
tado de Santa Catarina. O evento foi 
realizado de forma on-line e teve como 
tema “Educação Especial em Tempos 
de Educação Remota: Tecnologias e 
Práticas Interdisciplinares”. 
A abertura do evento contou com a par-
ticipação do Governador  Carlos Moisés, 
que destacou os investimentos na edu-
cação especial em Santa Catarina e o 
trabalho realizado pela FCEE na qualifi-
cação dos projetos contemplados. “Nós 
precisamos de um olhar diferenciado 
para a educação especial, um olhar de 
inclusão. É necessário acreditar que 
ela traz bons resultados, humanizando 
as relações, qualificando os professo-

res. Por tudo isso, o Governo do Estado 
tem esse olhar sistêmico, fazendo os 
maiores investimentos da história nes-
se setor. Não basta apenas dizer que a 
educação é o futuro. São necessárias 
ações e nós estamos fazendo isso”, 
ressaltou o Governador , que também 
destacou o trabalho de excelência re-
alizado pela FCEE na qualificação dos 
projetos contemplados. “Hoje estamos 
colhendo o resultado de muito trabalho, 
um trabalho realizado com excelência 
pela equipe técnica da FCEE”, afirmou.
O Congresso contou com apresenta-
ções artísticas, palestras e discussão 
de temas como “A Tecnologia Assistiva 
para a Inclusão de Pessoas com Defici-
ência”. Participaram do Congresso cerca 
de 6.000 profissionais de diversas áreas, 
como educação, saúde e assistência so-
cial, além de simpatizantes da causa.

EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Assista à 
programação 
completa dos três 
dias de Congresso no 
canal da FEAPAEs SC 
no YouTube. Acesse 
pelo QR Code ou pelo 
link bit.ly/3HnkEmJ

https://bit.ly/3HnkEmJ
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Aula magna marca início da 
Pós-Graduação em Educação Especial
No dia 09 de setembro ocorreu a aula 
magna que marcou o início do curso de 
pós-graduação em “Educação Especial 
na Perspectiva Inclusiva”, promovido 
pela FCEE em parceria com a Fundação 
Escola de Governo ENA. 
A aula, transmitida ao vivo pela internet, 
foi ministrada pela Prof. Dra. Geovana 
Mendonça Lunardi Mendes, do Centro 
de Ciências da Educação da Univer-
sidade do Estado  de Santa Catarina 
(UDESC) e teve como tema “Educação 
Inclusiva e Educação Especial em tem-
pos atípicos: desafios para a formação 
de professores”.
A Pós-Graduação em “Educação Es-
pecial na Perspectiva Inclusiva”, com 
duração prevista de 16 meses, tem 
como objetivo qualificar os servidores 
que atuam na área da Educação Espe-
cial, tanto no campus da FCEE, em São 

José, quanto nas instituições conve-
niadas em todo o Estado, promovendo 
o desenvolvimento de competências e 
habilidades fundamentais ao exercício 
profissional.
O curso é voltado exclusivamente para 
servidores efetivos e conta com a par-
ticipação de 30 profissionais das diver-
sas regiões do Estado, os quais foram 
escolhidos através de processo seletivo 
interno realizado pela FCEE. As aulas 
ocorrem em formato presencial na sede 
da Fundação ENA, em Florianópolis.

TDAH é tema de seminário
No âmbito da passagem do Dia Mun-
dial de Conscientização sobre o 
Transtorno de Déficit de Atenção/Hi-
peratividade (TDAH), celebrado em 13 
de julho, a FCEE promoveu o “I Semi-
nário Catarinense de Conscientização 
do Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade: atualidades e desafios 
no processo de escolarização”. 
Voltado para pessoas com TDAH, 
familiares e profissionais da área 
da saúde e educação, o seminário 
aconteceu nos dias 13 e 14 de julho 
e foi transmitido pelo canal da FCEE 

no YouTube. O evento contou com 
emissão de certificado de 8 horas 
e  abordou os temas “TDAH - Mitos 
e Verdades” e “TDAH no contexto da 
aprendizagem escolar e a importância 
da família na rotina de estudo”.

Assista ao seminário no Canal da 
FCEE no YouTube. Acesse pelos 
QR Codes ou pelos links  
bit.ly/seminarioFCEE1307  
bit.ly/seminarioFCEE1407 

Seminário dia 14/07

Seminário dia 13/07

https://bit.ly/seminarioFCEE1307
https://bit.ly/seminarioFCEE1407
https://bit.ly/seminarioFCEE1407
https://bit.ly/seminarioFCEE1307
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EVENTOS E CAPACITAÇÕES

Curso de atualização reúne 3.200 
profissionais da Educação Especial

Fundação realiza conferência 
preparatória para CONAE 2022

No mês de julho, o curso “Atualização 
da Educação Especial”, promovido 
pela FCEE durante a semana de reces-
so dos atendimentos, reuniu mais de 
3.200 profissionais da área que atu-
am nas instituições especializadas de 
Santa Catarina. 
Transmitida pelo canal da FCEE no You-

“Política de Educação Especial no Esta-
do de Santa Catarina” foi o tema da con-
ferência preparatória para o encontro da 
Conferência Nacional de Educação (CO-
NAE) 2022 realizada pela FCEE com o 
apoio do Fórum Estadual de Educação 
de Santa Catarina (FEE/SC) em agosto, 
com transmissão ao vivo pelo canal da 
FCEE no YouTube.
O evento contou com a participação, 
como convidadas, da coordenadora de 
Educação Especial da Secretaria de Esta-

Assista ao evento 
no canal da FCEE no 
YouTube. Acesse pelo 
QR Code ou pelo link  
bit.ly/3rH9DYP

do da Educação de Santa Catarina, Tânia 
Maria Fiorini Geremias, e da Supervisora 
de Atividades Educacionais Extensivas da 
FCEE, Fabiana M. G. Garcez. A mediação 
foi feita pela Diretora de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da FCEE, Jeane Probst Leite. 
A IV Conferência Nacional de Educação 
(CONAE) ocorrerá em Brasília nos dias 
23, 24 e 25 de novembro de 2022, tendo 
como tema central “Inclusão, Equidade e 
Qualidade: compromisso com o futuro da 
educação brasileira”. 

Tube, a capacitação teve como objetivo 
realizar uma atualização teórica e prá-
tica na área da educação especial, tra-
zendo conteúdos como comunicação 
alternativa, avaliação pedagógica, traba-
lho das AMAs e APAEs com autistas e 
intervenção em autismo com ênfase em 
Práticas Baseadas em Evidências. 

https://bit.ly/3rH9DYP
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Mais de 7.000 profissionais 
capacitados pela FCEE em 2021
De janeiro a dezembro deste ano, a 
FCEE realizou 71 cursos nas modali-
dades presencial e a distância, tendo 
certificado 7.555 profissionais atuantes 
em instituições especializadas em Edu-
cação Especial de Santa Catarina e em 
escolas da rede regular de ensino. 
Foram realizadas, ainda, 48 palestras 
on-line (Lives), transmitidas ao vivo 
pelo Canal da FCEE no YouTube, que 
contaram com cerca de 72 mil visuali-
zações até 31 de dezembro. E também 
foram realizadas assessorias técnicas 

para 672 profissionais atuantes em es-
colas de 15 Coordenadorias Regionais 
de Educação (CRE) e de 23 Centros de 
Atendimento Educacional Especializa-
do (CAESP) em todo o Estado.  
A FCEE, enquanto instituição respon-
sável pelas políticas de Educação 
Especial do Estado, também é res-
ponsável pela capacitação dos pro-
fissionais que atuam nos serviços 
especializados disponibilizados nas 
instituições parceiras e nas escolas 
da rede regular de ensino.

Maria Cristina de Almeida, conhecida 
como Mestra Morena, que desenvolve 
trabalho com pessoas com deficiência 
em Guaratinguetá (SP). 
Criado em 2012 pela FCEE e com forma-
to itinerante, o Encontro Catarinense de 
Capoeira Especial já foi realizado em di-
versas cidades de Santa Catarina, como 
São José, Brusque, Nova Veneza, Gover-
nador  Celso Ramos, Biguaçu e Cambo-
riú. Com o início da pandemia do novo 
coronavírus, o encontro passou a ser re-
alizado de forma on-line. A expectativa é 
que, em 2022, o encontro retome o for-
mato presencial, na cidade de Brusque.

FCEE promove 10ª edição do Encontro 
Catarinense de Capoeira Especial

Com o objetivo de apresentar as ativi-
dades realizadas nas aulas de capoeira 
e debater as melhores práticas, a FCEE 
promoveu, no dia 19 de novembro, a 
10ª edição do Encontro Catarinense de 
Capoeira Especial. O evento foi realiza-
do de modo virtual pelo canal da FCEE 
no YouTube. 
Foram realizadas apresentações de 
educandos e uma roda de conversa com 
mestres sobre suas experiências em ca-
poeira para pessoas com deficiência. 
Os convidados foram os mestres An-
tônio Silva, do Rio de Janeiro (RJ), co-
nhecido como Mestre Mudo, e a mestra 

Assista às lives 
realizadas pela FCEE. 
Acesse pelo QR Code 
ou pelo link  
bit.ly/3qU3CpZ

Assista ao evento na 
íntegra no canal da 
FCEE no YouTube. 
Acesse pelo QR Code 
ou pelo link  
bit.ly/3sMg8uc

https://bit.ly/3qU3CpZ
https://bit.ly/3sMg8uc
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FCEE divulga encaminhamentos 
de pessoas com deficiência ao 
mercado de trabalho

Mesmo em meio à pandemia, 182 pes-
soas com deficiência foram encaminha-
das pela FCEE ao mercado de trabalho 
formal ou contrato de aprendizagem em 
2021, através do Serviço de Colocação 
no Mercado de Trabalho, que realiza en-
caminhamentos de pessoas com defici-
ência ao mercado de trabalho formal e 
contrato de aprendizagem. 
Em 2021, 157 pessoas com deficiência 
foram encaminhadas ao trabalho for-
mal e 25 para contratos de aprendiza-
gem, em diversas áreas Uma das parce-
rias bem-sucedidas de 2021 foi firmada 
entre a FCEE, o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) e a Polícia Mili-
tar de SC. “Hoje, a Fundação tem sete 

educandos em contrato de aprendiza-
gem atuando no monitoramento das 
câmeras de segurança da PMSC, em 
Florianópolis, e mais oito estão sendo 
encaminhados para início nas próximas 
semanas. É uma parceria importante 
para todos, pois melhora a autoestima 
dos educandos, que aprendem uma 
nova atividade, enquanto a Polícia pode 
manter o foco dos policiais no trabalho 
preventivo e ostensivo de segurança 
pública”, ressalta Márcia Terezinha Mi-
randa, coordenadora do Centro de Edu-
cação e Trabalho (CENET/FCEE). 
Matheus da Rosa, educando da FCEE, de 
23 anos, faz parte de um grupo de nove 
pessoas com deficiência que integram 

ACONTECE
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o serviço de vigilância das câmeras do 
Centro de Comando e Controle da PMSC. 
“É gratificante sentir que minha condição 
não me impede de viver a experiência do 
primeiro emprego, que contribui para a 
minha carreira profissional e para a mi-
nha vida. Vigio câmeras com imagens 
de vários locais da cidade, como o fluxo 
de entrada e saída do terminal, e acho 
importante sentir que faço parte como 
qualquer pessoa e contribuo realizando 
um excelente trabalho. Além disso, me 
sinto mais responsável, independente e 
motivado a ajudar mais, inclusive à mi-
nha família”, realiza-se.
Gilberto Soares, chefe do Centro do Co-
mando e Controle da PMSC, elogiou a 
parceria e o desempenho dos educan-
dos. “É gratificante ver jovens autistas, 
surdos ou com deficiência intelectual se 
sentindo inseridos e úteis à sociedade 
em que vivem, recebendo uma contra-
partida pelo trabalho, que é muito bem 
realizado, por sinal. Pretendemos mul-
tiplicar os nove aprendizes que temos 
hoje”, emocionou-se.

Dentre a repercussão na mídia, desta-
que para a reportagem “Oportunidade 
e inclusão: pessoas com deficiência 
são preparadas para o mercado de 
trabalho em SC” produzida pela SCC/
SBT, exibida no programa SCC Meio 
Dia no dia 16 de dezembro. A repor-
tagem, com quase 5 minutos de du-
ração, apresenta o trabalho desenvol-
vido pelo CENET/FCEE e exemplifica 
com as atividade de preparação para 
o mercado de trabalho e com o case 
do Batalhão da Polícia Militar.

Repercussão na mídia 
A parceria firmada pela FCEE com o 
CIEE e a Polícia Militar de SC foi valori-
zada em uma matéria especial produ-
zida pela equipe da FCEE TV, transmiti-
da no Canal da Fundação no YouTube: 
“A experiência do primeiro empre-
go para pessoas com deficiência”.  
O conteúdo também foi transformado 
em matéria para o site da FCEE e en-
viada como sugestão de pauta para 
os veículos de Imprensa de Santa Ca-
tarina por meio da Secretaria de Co-
municação (Secom).

Assista ao vídeo 
produzido pela equipe 
da FCEE TV. 
Acesse pelo QR Code 
ou pelo link 
bit.ly/33Z9hTA

Assista à reportagem  
produzida pela SCC/
SBT. Acesse pelo QR 
Code ou pelo link 
bit.ly/30HkRSg

https://bit.ly/33Z9hTA
https://bit.ly/30HkRSg
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Em alusão à Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelectual e Múlti-
pla, foi realizado o Fórum do Programa 
de Educação Profissional (PROEP) dos 
aprendizes do Centro de Educação e 
Trabalho (CENET) da Fundação Cata-
rinense de Educação Especial, com o 
tema “No caminho da inclusão profis-
sional”. O evento, realizado de 24 a 26 
de agosto de 2021, reuniu cerca de 60 
aprendizes e profissionais no auditório 
da FCEE para discutirem e trocarem ex-
periências sobre a inserção no mercado 
de trabalho, a importância da conscien-
tização e a inclusão social da pessoa 
com deficiência. 
Ocorreram apresentações sobre o 
trabalho do CENET e as Diretrizes do 
Programa de Educação Profissional, 
uma mesa redonda com relatos de ex-
periências de profissionais já encami-
nhados ao mercado de trabalho e uma 

palestra com a equipe do Serviço de 
Encaminhamento ao Mercado de Tra-
balho, que contou com a participação 
de convidados representantes de em-
presas parceiras. 
O Programa de Educação Profissional 
(PROEP) é um programa dos Centros de 
Atendimento Educacional Especializa-
do em Educação Especial (CAESP) de 
Santa Catarina, cujo objetivo é oferecer 
à pessoa com deficiência intelectual a 
Educação Profissional, como também 
realizar o encaminhamento e acompa-
nhamento de pessoas com deficiência 
(intelectual, mental, sensorial, física, 
múltipla) no mercado de trabalho. 
Podem participar como aprendizes do 
Programa pessoas com diagnóstico de 
deficiência intelectual leve ou modera-
da, associada ou não a outras deficiên-
cias, e/ou transtorno do espectro autis-
ta (TEA) com idade a partir dos 14 anos.

Fórum sobre Educação Profissional 
reúne aprendizes da FCEE

ACONTECE
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Fundação realiza palestra de 
sensibilização para empregadores
A equipe do Serviço de Colocação no 
Mercado de Trabalho da FCEE realizou 
a primeira Palestra de Sensibilização 
para empregadores no formato on-line 
no mês de abril. O encontro, ministrado 
pelas profissionais Giovana Marchi Flo-
res e Flávia Nunes Hauaji, contou com 
a participação de 17 profissionais que 
trabalham como gerentes e gestores de 

lojas de uma grande rede de supermer-
cados atuante em todo o Estado.  
A realização de palestras de sensibili-
zação nas empresas é uma das ações 
realizadas pelo Serviço de Colocação 
no Mercado de Trabalho, que busca 
desmistificar conceitos pré-estabeleci-
dos em relação ao potencial produtivo 
da pessoa com deficiência.

Semana Nacional do Trânsito: ações e 
palestras para educandos no campus 

Para a Semana Nacional do Trânsito-
comemorada entre os dias 18 a 25 de 
setembro, foram organizadas pales-
tras e apresentações para os aprendi-
zes do Centro de Educação e Trabalho 
(CENET) da FCEE. O evento deixou o 
campus bem movimentado, com a 
participação da Guarda Municipal de 
São José, representada pela voluntária 

Vídeo marca a Semana da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla 
Na Semana da Pessoa com Deficiên-
cia Intelectual e Múltipla, de 21 a 27 de 
agosto, o Centro de Educação e Vivên-
cia (CEVI) da FCEE apresentou um ví-
deo produzido pelos educandos dentro 

do Projeto “Vozes do CEVI”. O projeto 
nasceu em 2020 em meio ao período de 
pandemia como uma forma de comuni-
cação dos educandos com deficiência 
intelectual e múltipla com a sociedade. 

Daiane Guedes, e da Polícia Militar Ro-
doviária, com o policial Ronildo Amauri 
Lopes. As palestras também contaram 
com a participação dos profissionais 
da escola de trânsito que realizam um 
trabalho educativo por toda a região 
da Grande Florianópolis, Valmir Pereira 
Mendes e Simone Maria da Silva, além 
dos professores do CENET.

Assista ao vídeo no  
Canal do CEVI no 
YouTube. Acesse pelo 
QR Code ou pelo  
link bit.ly/3FKEmIJ

https://bit.ly/3FKEmIJ
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Presidente da FCEE promove 
encontro com Associação de 
Pais e Educandos

A Associação de Pais e Educandos da 
Fundação Catarinense de Educação 
Especial (APE-FCEE) foi recebida no 
dia 16 de novembro pela presidente da 
Fundação, Janice Krasniak, que apre-
sentou um relatório das iniciativas rea-
lizadas desde o início da atual gestão, 
em junho deste ano, e os projetos pre-
vistos para 2022. 
O encontro ocorreu no auditório do 
campus, em São José, e contou a parti-
cipação de cerca de 50 pais e mães de 
educandos. Na pauta, prestação de con-
tas e informações sobre a construção 
do novo prédio da FCEE, que vai custar 
mais de R$ 26 milhões e vai abrigar 
seis Centros de Atendimento, além das 
ações necessárias para não prejudicar 
os atendimentos aos educandos duran-
te o período de obras no campus, que 
também passará por melhoria estrutu-
ral em outros prédios, como na área ad-
ministrativa e no ginásio, orçada em R$ 

10 milhões. Durante o encontro, a presi-
dente também lembrou da aquisição de 
equipamentos tecnológicos como com-
putadores, notebooks e televisores, rea-
lizada para complementar a moderniza-
ção do campus e, consequentemente, 
melhorar a qualidade no atendimento 
às pessoas com deficiência. 
A reunião foi concluída com o anúncio 
de repasse de R$ 150 mil para a Asso-
ciação de Pais e a terceirização para 
melhoria da frota de veículos de trans-
porte de educandos; e uma pesquisa 
sobre a utilização de uniforme para 
identificação de educandos, principal-
mente no período de obras no campus. 
Além do grupo de mães e da presidente 
da FCEE, participaram da reunião o dire-
tor administrativo, Edilson Godinho, a di-
retora de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
Jeane Probst Leite, e a engenheira con-
tratada para acompanhamento técnico 
das obras, Carolina Livi.

ACONTECE



R E L A T Ó R I O  D E  A T I V I D A D E S  2 0 21  |  F C E E  41

Educandos da Gastronomia 
apresentam produção para gestores 

Após reunião do Colegiado Técnico-
-Administrativo da FCEE, no dia 13 de 
abril, os gestores da instituição assis-
tiram uma apresentação do trabalho 
produzido pela turma de educandos 
da Pré-Qualificação em Gastronomia 
do Programa de Educação Profissional 
(PROEP) do Centro de Educação e Tra-
balho (CENET) da Fundação. O objetivo 
da ação foi proporcionar uma vivência 
de trabalho aos educandos, que partici-
param de todas as fases de preparação 
dos alimentos produzidos, desde a pro-
dução até a montagem e organização 
da mesa. Entre os quitutes produzidos 

para a apresentação havia croissant de 
frango, bauru folheado, cuca de banana 
e cuca de pera.  
O Programa de Educação Profissional 
(PROEP) tem como objetivo qualificar 
a pessoa com deficiência intelectual, 
associada ou não a outras deficiências, 
e/ou Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) para o desempenho de funções 
profissionais. A turma de Gastronomia 
faz parte da primeira etapa do Progra-
ma, desenvolvida no campus, e tem por 
objetivo desenvolver atividades relacio-
nadas à função profissional por meio de 
atividades teóricas e práticas.
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Atletas da FCEE conquistam 
medalhas e troféus
A equipe de Bocha Paralímpica da FCEE 
conquistou o troféu de segundo lugar 
geral na 16ª edição do Jogos Abertos 
Paradesportivos de Santa Catarina - 
PARAJASC, realizado pelo Governo de 
Santa Catarina entre os dias 8 e 12 de 
dezembro de 2021, em Blumenau.

Na bocha paralímpica, os atletas são 
divididos em classes funcionais, e no 
grupo chamado BC3, que conta com 
atleta guia, a educanda Julia Perei-
ra Marcelino conquistou medalha de 
ouro, enquanto o atleta Paulo Ricardo 
Pedroso ficou com o terceiro lugar. 
Também contribuindo para a classifi-
cação geral, na classe BC1, o prêmio 
de segundo lugar foi conquistado por 
Beatriz Chagas e a 4ª colocação ficou 
com Daniel Veras Silvestre.
Cerca de 1.000 atletas com deficiência 
física, auditiva, visual e intelectual de 
32 municípios disputaram as modali-
dades de atletismo, bocha, bocha para-
límpica, tênis de mesa, futsal, handebol 
em cadeira de rodas, judô, golbol, nata-
ção, ciclismo e xadrez na etapa estadu-
al dos PARAJASC.
A atleta da FCEE Beatriz Marta Chagas 
e sua auxiliar desportiva conquistaram 
o segundo lugar na Classe BC1 no Cam-
peonato Brasileiro Intermediário Femi-
nino de Bocha Paralímpica, realizado 
em Blumenau entre os dias 09 e 14 de 
novembro. As demais atletas da equipe 
da FCEE, Naiara Godinho e Júlia Perei-
ra Marcelino, ficaram entre as oito me-
lhores na classe BC3. “Estamos muito 
felizes com o desempenho das nossas 
atletas”, destacou a técnica e professo-
ra de educação física Fabíola Spader, 
que acompanhou a equipe no campe-
onato. O evento, organizado pela Asso-
ciação Nacional de Desporto para Defi-
cientes (ANDE) com apoio da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, é o primeiro 
exclusivamente feminino organizado no 
mundo e contou com a participação de 
184 inscritos, entre paratletas, assisten-
tes e técnicos, de 33 clubes de diversas 
regiões do país.
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Fundação implanta matrícula 
on-line para atividades 
paradesportivas 

A FCEE está realizando matrícula on-
-line de pessoas com deficiência em 
atividades paradesportivas através do 
Portal de Serviços do Governo do Esta-
do. As práticas no Centro de Educação 
Física (CEDUF) oferecem orientação es-
pecializada para a prática de atividades 
físicas, iniciação e treinamento esporti-
vo para pessoas com deficiência. 
Os serviços prestados promovem a 
saúde e a inclusão em sociedade por 
meio de modalidades esportivas como 
bocha, bocha paralímpica, capoeira, 
condicionamento físico, atletismo, fut-
sal, tênis de mesa, basquetebol, ginás-
tica, musculação e dança, baseadas em 
um plano de atendimento individual. “Já 
estamos utilizando a enturmação digi-
tal de educandos com as instituições 
especializadas em Educação Especial, 
e o próximo serviço a ser digitalizado 

Digitalizar os serviços 
públicos é uma 

tendência econômica 
e sustentável. Outros 

serviços digitais já 
funcionam na 

Educação Especial, 
assim como em 

outras pastas deste 
governo, que prioriza a 
Gestão sem Papel ou 

eletrônica.

 Janice Krasniak
PRESIDENTE DA FCEE

é a Reabilitação Visual e Adaptação de 
Prótese Ocular”, diz a diretora de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão da FCEE, Jea-
ne Probst Leite. 

Matrícula 

Para realizar a matrícula é necessário 
ter diagnóstico de deficiência, mais de 
oito anos de idade e apresentar cópia 
da Carteira de Identidade e do CPF do 
solicitante e responsável legal, jun-
tamente à ficha de cadastro. Os inte-
ressados que não puderem solicitar 
a matrícula de forma digital no portal 
de Serviços do Governo, podem levar 
a ficha de cadastro e os documentos 
exigidos no Centro de Educação Física 
(CEDUF) da FCEE. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones (48) 
3664-4878 / 3664-4877 ou pelo e-mail 
ceduf@fcee.sc.gov.br
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Com o retorno das atividades do servi-
ço de Equoterapia da FCEE, no mês de 
maio, os atendimentos semanais volta-
ram a acontecer nas dependências do 
Regimento de Polícia Militar Montada 
de São José. O atendimento é prestado 
por profissionais da FCEE em conjunto 
com equitadores da PMSC.
O serviço de Equoterapia da FCEE aten-
de crianças e adolescentes na faixa 

etária de 4 a 17 anos com diagnóstico 
de Deficiência Intelectual moderada ou 
grave, Deficiência Múltipla, Transtorno 
do Espectro Autista (TEA níveis 2 e 3) e 
distúrbios envolvendo estruturas e fun-
ções do Sistema Nervoso Central (SNC) 
ocorridos durante o período do desen-
volvimento neuropsicomotor.
A equoterapia tem, entre seus objetivos, 
desenvolver as funções psicomotoras 
dos educandos, estimular a percepção 
sensorial, desenvolver a orientação es-
pacial, motivar o aprendizado e a impor-
tância de regras de segurança e discipli-
na e ainda promover a independência e 
a autonomia frente a situações diversas, 
possibilitando sensações de ritmo, inclu-
são social e estimulação da afetividade 
pelo contato com os animais e a equipe. 
O atendimento é realizado durante 24 me-
ses e envolve profissionais das áreas de 
Educação Física, Fisioterapia, Pedagogia 
e Psicologia, além dos equitadores.

Serviço de Equoterapia 
retoma suas atividades

ACONTECE
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Pacientes de todo o Estado 
receberam próteses oculares
Nos meses de maio e dezembro de 2021, 
a FCEE realizou mutirões de atendimen-
to para entrega e moldagem de próteses 
oculares para cerca de 200 pacientes de 
todo o Estado. O serviço é o único gratui-
to existente em Santa Catarina.
O uso de próteses oculares é indicado 
para pessoas que tiveram algum trau-
ma, doença ou nasceram com alguma 
anomalia que modificou a aparência do 
globo ocular ou precisaram fazer a reti-
rada total ou parte dele. Um dos princi-
pais objetivos das próteses é recuperar o 
volume orbitário prevenindo o colapso e 
a deformidade palpebral, preservando a 
simetria e estética facial, melhorando de 
forma significativa a autoestima do usu-
ário, além de proteger a cavidade ocular 
contra possíveis agentes externos.
  
Serviço gratuito

Entre os pacientes atendidos em dezem-
bro estava o menino Cristian Vanzuita, de 
três anos, filho de deficientes visuais, que 
perdeu a visão devido a um retinoblasto-
ma, um câncer ocular que também cau-
sou a perda de visão de sua mãe. O pai 
do garoto, Elvis Vanzuita, explicou que 
a família veio de Blumenau para o filho 
receber a prótese gratuita. “Eu já fiz a 
moldagem e hoje trouxe meu filho para 
a confecção da prótese. Minha esposa 
também usa o protótipo, desde os dois 
anos, mas fazia em São Paulo. Nossa 

família inteira necessita desse serviço, 
por isso é muito bom poder contar com 
o atendimento aqui no Estado”, disse ele. 
Os mutirões ocorreram entre 03 e 05 de 
maio e nos dias 08 e 09 de dezembro com 
atendimentos pré-agendados e divididos 
por turnos, para evitar aglomeração.
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Superdotação: estudantes de 
SC medalhistas na Olimpíada de 
Astronomia de 2021

Em agosto de 2021, a Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) de 2021 divulgou a premiação de 
13 alunos de escolas estaduais de San-
ta Catarina, todos estudantes dos polos 
regionais de atendimento educacional 
especializado em Altas Habilidades/
Superdotação. Os medalhistas são pro-
venientes dos municípios de Chapecó 
(E.E.B. Druziana Sartori e Centro Asso-
ciativo de Atividades Psicofisicas Patrick 
- CAPP), Joaçaba (EEB Deputado Nelson 
Pedrini), Antônio Carlos (EEB Altamiro 
Guimarães), e Canoinhas (EEB Sagrado 
Coração de Jesus).
Em Santa Catarina, a FCEE, através do 
seu Núcleo de Atividades de Altas Habili-
dades/Superdotação (NAAHs), coordena 
a política de atendimento aos estudantes 
com indicadores de Altas Habilidades/
Superdotação, atuando na identificação, 
avaliação e atendimentos desses estu-

dantes, além de ministrar cursos, pales-
tras, seminários, orientações técnicas e 
pedagógicas, capacitações e assesso-
rias envolvendo a temática.
Desde 2014, em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação (SED), a FCEE 
iniciou a implantação de salas de atendi-
mento educacional especializado em Al-
tas Habilidades/Superdotação em diver-
sas escolas estaduais, disponibilizando 
recursos didático-pedagógicos aos pro-
fissionais que atuam na rede estadual. 
Neste ano de 2021, Santa Catarina pos-
sui 26 polos regionais de atendimento, 
em 22 municípios, com 341 alunos em 
atendimento. Promovida anualmente por 
diversas entidades em diferentes áreas, 
as olimpíadas do conhecimento são uma 
forma de buscar talentos, pois as pesqui-
sas e estudos apontam que medalhistas 
possivelmente têm indicadores de Altas 
Habilidades/Superdotação. 

ACONTECE
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Fundação ganha “TV” própria 
A parceria técnico-científica firmada 
pela FCEE com a FAPEU – Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Extensão Uni-
versitária/UFSC deu origem à FCEE TV, 
programa de TV próprio veiculado no 
canal da FCEE no YouTube. A estreia 
aconteceu em outubro, com a reporta-
gem sobre os repasses históricos rea-
lizados pelo Governo do Estado para a 
Educação Especial de Santa Catarina. 
No mesmo mês, foi produzida a repor-
tagem especial Dia do professor: empa-
tia e carinho são ferramentas essenciais 
para os profissionais da educação espe-
cial - como uma homenagem da FCEE a 
todos os profissionais da Educação, em 
destaque aos professores da Educação 
Especial, mostrando exemplos do dia 
a dia dos professores dos Centros de 
Atendimento da própria FCEE. 
Em novembro, a FCEE TV apresentou o 
Grupo de Capoeira Especial da institui-
ção, a Banda Mosaico e a experiência 
do primeiro emprego de pessoas com 
deficiência encaminhadas ao mercado 
pela FCEE. As reportagens destacaram 
a importância desses trabalhos desen-
volvidos no campus para a inclusão so-
cial da pessoa com deficiência.

FCEE TV 
Evento em Florianópolis marca repasses históricos do Governo
Assista pelo QR Code ao lado ou pelo link bit.ly/FCEETV0710

Dia do Professor: empatia e carinho são fundamentais na Educação Especial
Assista pelo QR Code ao lado ou pelo link bit.ly/FCEETV1510

Grupo de Capoeira da FCEE: importante instrumento para integração social
Assista pelo pelo QR Code ao lado ou link bit.ly/FCEETV1611

Banda Mosaico: a música como ferramenta de inclusão na educação especial 
Assista pelo QR Code ao lado ou pelo link bit.ly/FCEETV2211

A experiência do primeiro emprego para pessoas com deficiência
Assista pelo QR Code ao lado ou pelo link bit.ly/FCEETV2411

FCEE TV

https://bit.ly/FCEETV0710
https://bit.ly/FCEETV1510
https://bit.ly/FCEETV1611
https://bit.ly/FCEETV2211
https://bit.ly/FCEETV2411
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWHX4sFMu1kchsrMxouzhbWVS2rtxQNlR
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PUBLICAÇÕES

Atividades Pedagógicas AEE/TDAH: 
qualificando as Funções Executivas
Luciana Silva, Sabrina Santos; colaboração Mariele 
Finatto - São José/SC: FCEE, 2021.

Esta publicação tem como objetivo subsidiar o trabalho 
realizado por profissionais de Educação Especial na rede 
regular de ensino e nas instituições especializadas por 
meio de orientações metodológicas e atividades elabora-
das por professores e pedagogos da FCEE nas vivências 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 
educandos com Transtorno do Déficit de Atenção/Hipera-
tividade (TDAH).

Diretrizes para o AEE na rede regular de 
ensino de Santa Catarina 

Documento de fundamental importância para a qualificação do proces-
so de inclusão dos estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro 
Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Altas Habili-
dades/Superdotação (AH/SD). Organizado em 10 capítulos e com textos 
elaborados pelas equipes técnicas da FCEE, tem como objetivo oferecer 
embasamento teórico e conhecimentos específicos para que professores 
dos serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na rede es-
tadual de ensino possam planejar e orientar as atividades dos seus alunos. 
Atualmente, a rede estadual de ensino de Santa Catarina possui quase 19 
mil alunos elegíveis para o Atendimento Educacional Especializado, espa-
lhados por mais de 1.000 escolas em todo o Estado.

Santa Catarina. Fundação Catarinense de Educação Especial 
(FCEE). São José/SC: FCEE, 2021.

Acesse a publicação pelo
QR Code ou pelo link
bit.ly/3CYVtV6

Acesse a publicação pelo  
QR Code ou pelo link 
bit.ly/348DK1N

https://bit.ly/3CYVtV6
https://bit.ly/348DK1N
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Receitas e orientações nutricionais para 
o período da pandemia da Covid-19
Roberta Lima Guterres, Ana Paula Monteiro Cardoso 
Schmitt. São José: FCEE, 2021. 

Compilação das receitas e orientações de alimentação ela-
boradas pelo Serviço de Nutrição da FCEE durante o período 
de quarentena em 2020 e 2021 para publicação nas redes so-
ciais da instituição. As receitas são voltadas prioritariamente 
para o público atendido pelas instituições de educação espe-
cial e suas famílias, incluindo muitas opções de preparações 
sem lactose e pastosas.

Acesse a publicação pelo  
QR Code ou pelo link  
bit.ly/3ECHIwe

Iniciação para o Trabalho: Grupo de 
Pré-Qualificação em Gastronomia - Módulo 2
Kátia Regina Ladewig e Evandro Roberval Arseno; colaboração 
Emília Soares Fernandes - São José, SC : FCEE, 2021.

O segundo módulo da coleção Programa de Educação Profissional traz 
orientações metodológicas e sugestões de atividades para profissionais 
de Educação Especial, com o objetivo de preparar jovens e adultos com 
deficiência a desempenhar funções profissionais na área da elaboração 
de produtos alimentícios. 
A coleção Educação Profissional aborda experiências vivenciadas por 
professores e aprendizes do Programa de Educação Profissional, desen-
volvido no Centro de Educação e Trabalho (CENET) da FCEE, que prepara 
e encaminha pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.

Acesse a publicação  
pelo QR Code ou  
pelo link bit.ly/3JkF9Cm

https://bit.ly/3ECHIwe
https://bit.ly/3JkF9Cm 
https://bit.ly/3JkF9Cm
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LIVES

Em 2021, a FCEE deu continuidade ao formato on-line das capacitações iniciado no ano anterior por conta das 
restrições impostas pela situação de pandemia do novo coronavírus. As LIVEs foram transmitidas pelo canal da 
FCEE no YouTube e seguem disponíveis em modo público, ampliando a abrangência e facilitando o acesso de 
educadores e da sociedade em geral aos temas abordados. Acesse o Canal da FCEE no YouTube pelo QR Code 
acima ou acesse os vídeos pelos links listados a seguir: 

Capacitações on-line em alta

Literatura surda e aprendizagem lúdica 
Transmissão em 12 de março de 2021 / Acesso pelo link bit.ly/liveFCEE1203

Reflexões sobre o TDAH: do diagnóstico ao processo de ensino-aprendizagem
Transmissão em 26 de março de 2021 / Acesso pelo link bit.ly/liveFCEE2603

Autismo e práticas baseadas em evidências
Transmissão em 30 de março de 2021 / Acesso pelo link bit.ly/liveFCEE3003

Ações de prevenção e estratégias de resistência às drogas e violência
Transmissão em 16 de março de 2021/ Acesso pelo link bit.ly/liveFCEE1603

Relato de experiência do ensino da LIBRAS na Educação Infantil
Transmissão em 9 de abril de 2021 / Acesso pelo link bit.ly/liveFCEE0904

Educação de Surdos e Comemoração dos 19 anos da Lei de LIBRAS
Realizada em 23 de abril de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2304

Os benefícios da pessoa com deficiência
Realizada em 7 de maio de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0705

Orientação e mobilidade
Realizada em 14 de maio de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE1405

Conhecendo o trabalho de Educação Condutiva no Estado de SC
Realizada em 28 de maio de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2805

Desafios do Atendimento Remoto
Realizada em 18 de junho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE1806

AEE e a implementação da Comunicação Alternativa
Realizada em 9 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0907

I Seminário TDAH: Atualidades e desafios no processo de escolarização
Realizada em 13 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/seminarioFCEE1307

Trabalho colaborativo: ensino regular e AEE
Realizada em 2 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0207

Saúde mental de alunos e professores no Atendimento Remoto
Realizada em 25 de junho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2506

http://bit.ly/liveFCEE1203
http://bit.ly/liveFCEE2603
http://bit.ly/liveFCEE3003
http://bit.ly/liveFCEE1603
http://bit.ly/liveFCEE0904
http://bit.ly/liveFCEE2304
http://bit.ly/liveFCEE0705
http://bit.ly/liveFCEE1405
http://bit.ly/liveFCEE2805
http://bit.ly/liveFCEE1806
https://bit.ly/3qU3CpZ
http://bit.ly/liveFCEE0907
http://bit.ly/seminarioFCEE1307
http://bit.ly/liveFCEE0207
http://bit.ly/liveFCEE2506
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I Seminário – TDAH: Atualidades e desafios no processo de escolarização
Realizada em 14 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/seminarioFCEE1407

Plano de Desenvolvimento Individual (Semana de Capacitação)
Realizada em 19 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE1907

Educação Especial e Artes: Ações Inclusivas (Semana de Capacitação)
Realizada em 20 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2007

Materiais e jogos para confecção nos CAESPs (Semana de Capacitação)
Realizada em 20 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2007_2

Comunicação Alternativa (Semana de Capacitação)
Realizada em 21 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2107

A importância das parcerias com as empresas no processo de inclusão profissional
Realizada em 23 de julho de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2307

TEA, trabalho e intervenção
Realizada em 2 de agosto de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0208

A interface da avaliação pedagógica no contexto das instituições especializadas
Realizada em 2 de agosto de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0208_2

Dia da Superdotação
Realizada em 10 de agosto de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE1008

Políticas de Educação Especial no Estado de Santa Catarina
Realizada em 30 de agosto de 2021 / Acesso em  bit.ly/liveFCEE3008

Quando o bulling está presente no universo das AH/SD: como reconhecer e prevenir
Realizada em 3 de setembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0309

Chamamento da Semana Inclusiva SC 2021: inclusão da pessoa com deficiência e reabilitada do INSS no 
mercado de trabalho
Realizada em 9 de setembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0909

Aceleração Escolar para alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação
Realizada em 17 de setembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE1709

Ressignificando a prática pedagógica em tempos de pandemia
Realizada em 5 de novembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0511

O papel da equipe multiprofissional no atendimento do CAESP
Realizada em 22 de novembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE2211

Serviço Pedagógico Específico: Elaboração conceitual e Produção de conhecimento em parceira com a família
Realizada em 6 de dezembro de 2021 / Acesso em bit.ly/liveFCEE0612

http://bit.ly/seminarioFCEE1407
http://bit.ly/liveFCEE1907
http://bit.ly/liveFCEE2007
http://bit.ly/liveFCEE2007_2
http://bit.ly/liveFCEE2107
http://bit.ly/liveFCEE2307
http://bit.ly/liveFCEE0208
http://bit.ly/liveFCEE0208_2
http://bit.ly/liveFCEE1008
http://bit.ly/liveFCEE0309
http://bit.ly/liveFCEE0909
http://bit.ly/liveFCEE1709
http://bit.ly/liveFCEE0511
http://bit.ly/liveFCEE2211
http://bit.ly/liveFCEE0612
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NA MÍDIA

Educação Especial ganha 
destaque na imprensa

Os repasses históricos do Governo do Estado para a Educação Especial em Santa 
Catarina repercutiram em veículos de imprensa de diversas cidades catarinenses. 
Os atos realizados, com a presença do Governador  Carlos Moisés e da presidente 
da FCEE, Janice Krasniak, foram destaque em jornais e portais de notícias. Reporta-
gens produzidas pela equipe de comunicação da FCEE também atraíram o interesse 
da imprensa e conquistaram espaço em jornais e programas de TV, que contribuí-
ram para a sensibilização da sociedade em relação aos temas abordados e para a 
valorização do trabalho realizado pela FCEE.
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Criação do serviço de clipping 
Em outubro, a equipe de comunicação da FCEE deu início ao serviço de clipping, 
com  monitoramento e compartilhamento de notícias relacionadas ao universo da 
educação especial publicadas em sites oficiais e em portais dos principais veículos 
de imprensa de Santa Catarina e do país. As notícias passaram a ser listadas no 
site, com os respectivos links para acesso às publicações originais. Semanalmente, 
os destaques do período são enviados também pelo WhatsApp para grupos de ges-
tores e de instituições parceiras. 

Acesse a página do 
clipping  pelo QR Code 
ou pelo link  
bit.ly/FCEEclipping

https://bit.ly/FCEEclipping
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FCEE EM NÚMEROS

INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS

Instituições especializadas parceiras em 
Santa Catarina:

243 instituições em todo o Estado
(191 APAEs e 52 outras instituições como 
AMAs, APAS, associações de pessoas com 
deficiência visual, deficiência física, síndrome 
de Down e altas habilidades/superdotação) 

Educandos beneficiados nas instituições 
especializadas:

23.863 educandos
Enturmações nas instituições:
3.688 turmas organizadas nos seguintes 
programas educacionais:

- Atendimento Educacional Especializado 
(AEE)

- Atividade de Vida Autônoma
- Atividades Complementares (Língua 

Portuguesa e LIBRAS)
- Braille
- Estimulação Precoce
- Estimulação Precoce/ Visual e 

Multissensorial
- LIBRAS Infantil 
- Oficina Exploratória de LIBRAS
- Orientação e Mobilidade
- Programa de Educação Profissional 

(PROEP)
- Programa de Atividades Laborais 

(PROAL)
- Serviço de Atendimento Específico (SAE) 
- Serviço de Convivência
- Serviço Pedagógico Específico (SPE)
- Sorobã 
- Atendimentos complementares em artes, 

educação física e informática educativa.

PROGRAMAS DE PARCERIAS

Modelo de Repasse Direto (MRD)
parcial e integral

162 instituições
Valor investido: R$ 31,3 milhões

Cedência de Professores

178 instituições
Valor investido: R$ 230 milhões

Lei Estadual 13.334/2005

191 APAEs
Valor investido: R$ 32,8 milhões

CAPACITAÇÕES E ASSESSORIAS

Profissionais da Educação Especial 
capacitados em Santa Catarina:

7.555 profissionais capacitados
Cursos e capacitações realizados pela FCEE 
(presenciais e à distância):

71 Cursos e capacitações
Assessorias Técnicas para Escolas e 
Instituições:

672 profissionais assessorados em 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Serviços Especializados em
Educação Especial:

estaduais*
(*dados da Secretaria de Estado da Educação)

19.447 alunos atendidos nas escolas

escolas de 15 Coordenadorias Regionais de 
Educação (CRE) e de 23 Centros de 
Atendimento Educacional Especializado 
(CAESP) em todo o Estado
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Pareceres da FCEE para concessão
destes serviços: 

7.370 análises sobre elegibilidade para 
concessão de Segundo professor de turma

246 análises sobre elegibilidade para 
concessão de Professor Bilíngue e 
Intérprete de turma 

8.200 análises sobre educandos 
elegíveis para a frequência no Atendimento 
Educacional Especializado

38 Implantações de novas salas de 
Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) nas escolas 

CAMPUS DA FCEE

Pessoas do público da Educação Especial 
que receberam atendimentos diários, 
semanais ou periódicos em uma ou mais 
modalidades no campus da FCEE:

1.700 pessoas por ano

Profissionais atuantes no campus da FCEE: 

431 profissionais

CENTROS DE ATENDIMENTO DA FCE

Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Adilson Ventura (CAP)

Serviço de Produção de 
Livro Acessível

Livros 
produzidos e 
distribuídos

Alunos 
beneficiados

Escolas/
Instituições 
beneficiadas

Livros em Braille 33 05 05
Livros em formato MEC 
Daisy e livros ampliados

145 24 21

Serviço de Adaptação de 
Prótese Ocular

Atendimentos 247
Prótese entregues 150
Prótese moldadas 97

Serviço de Reabilitação 
Visual

Atendimentos 03
Recursos Ópticos 
entregues

03 telescópios
03 lupas

Recursos não-ópticos 
entregues

20 bengalas

Atendimento Educacional 
Especializado

03 educandos
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Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS)
Atendimento Educacional Especializado (AEE) Infantil 8 educandos

LIBRAS 16 educandos
Língua Portuguesa 
como L2

18 educandos

Surdocegueira 04 educandos
Serviço de Reabilitação Auditiva Fonoaudiologia 10 educandos
Central de Intérpretes de LIBRAS 825 atendimentos internos

242 atendimentos externos
Laboratório de Materiais Adaptados em LIBRAS 122 traduções de materiais diversos

214 edições 
271 gravações de vídeos e fotos 

Centro de Avaliação e Encaminhamento (CENAE)
Triagens 694
Avaliações Diagnósticas 856
Estudos de Caso 204
Devolutivas de Caso às famílias e instituições 208

Exames audiológicos 276
Avaliações de Elegibilidade para concessão do benefício de 
Redução de Jornada de Trabalho para funcionário público estadual

73

Serviço de Concessão
 de Pensão Especial Estadual

46 atendimentos

Carteira Passe Livre Intermunicipal 4.570 carteiras emitidas
Carteira de Identificação do Autista de Santa Catarina 2.500 carteiras emitidas

Centro de Educação Física (CEDUF)
Atendimentos para educandos da FCEE Educação Física 212 educandos

Capoeira 66 educandos
Dança 216 educandos
Musculação 16 educandos

Atendimento extensivo para educandos e pessoas 
da comunidade

Dança 6 educandos
Banda Mosaico 6 educandos
Capoeira 14 sessões
Manifestações Culturais 8 educandos

Atendimento Paradesportivo Contraturno 41 educandos
Treinamento Paradesportivo 53 educandos
Participação em eventos paradesportivos 10 eventos

Centro de Reabilitação Ana Maria Philippi (CENER)

Programa de Estimulação Precoce 45 educandos

Programa de Reabilitação 37 educandos

Assessorias Técnicas às escolas dos educandos atendidos 68 escolas assessoradas
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Centro de Educação e Trabalho (CENET)

Educação Profissional Extensiva 
(assessoria às empresas, 
atendimentos aos profissionais 
encaminhados, famílias e instituições)

Pessoas com 
deficiência/orientação nas 
empresas 

2.143

Famílias atendidas 662

Assessoria às empresas 937

Chamadas de vídeos para 
esclarecimentos e orientações

1.468

Atendimentos aos CRAS/CAPS 17

Sensibilizações nas empresas 03

Programa de Educação Profissional 50 aprendizes

Programa de Atividade Laboral 58 aprendizes

Serviço de Colocação no Mercado de 
Trabalho

Tipo de deficiência Contratados

Deficiência Auditiva 62

Deficiência Física 24

Deficiência Intelectual 35

Transtorno do Espectro Autista 
(TEA)

20

Deficiência Mental 
(Esquizofrenia)

3

Deficiência Visual 10

Deficiência Múltipla 4

Total 158 pessoas com 
deficiência encaminhadas 
ao mercado de trabalho

Centro de Tecnologia Assistiva (CETEP)
Serviço de Produção de Material Pedagógico Adaptado 75 recursos pedagógicos produzidos 

(fabricação manual)
Serviço de Pesquisa e Produção de 
Equipamentos e Acessórios Adaptados

Tecnologia Assistiva 
(fabricação manual)

59 produções

Impressão 3D 
(fabricação digital) 255 peças confeccionadas 
Projeto piloto órteses 
(fabricação digital na 
Impressora 3D)

16 órteses confeccionadas

Cadeiras de Rodas (CR) 88 adaptações de cadeiras de rodas
Atendimento Terapia 
Ocupacional 

10 sessões de Treino AVD 
05 sessões para avaliação de 
Integração Sensorial

Costura em Geral 29 peças confeccionadas
Consertos em geral 09 produções
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Centro de Educação e Vivência (CEVI)
Serviços Serviço Pedagógico Específico (SPE) 6 turmas

Serviço de Atendimento Específico (SAE) 14 turmas
Serviço de Convivência 6 turmas
Programa de Atividades Laborais 6 turmas
Total de turmas/ educandos 32 turmas / 

239 educandos
Atendimentos (prestados 
por todas as áreas da 
equipe multiprofissional)

Atendimentos Remotos 3.107
Atendimentos Presenciais 5.628

Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S)
Oficinas de Suplementação 160 educandos
Triagem 142 educandos
Avaliações 102 educandos
Polos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) implantados em 
2021

03 (Laguna, Biguaçu e 
Jaraguá do Sul)

Polos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) assessoras 27 polos atendidos

Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) / Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado (NAEE)
Atendimento 
Educacional 
Especializado 

Deficiência Intelectual 6 educandos 
Transtorno do Déficit de 
Atenção/Hiperatividade 

6 educandos 

Transtorno do Espectro Autista 4 educandos 
Intervenção Precoce para educandos com Transtorno do Espectro 
Autista (IP/TEA)

13 educandos 

Assessorias escolares dos educandos atendidos no CETEA 19 assessorias

Avaliação 
Avaliação Funcional 14 avaliações
Avaliação Desenvolvimento 14 avaliações
Avaliação Psicomotora 6 avaliações
Atualização Diagnóstica 4 avaliações
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https://fcee.sc.gov.br
https://fb.com/fceesc
https://www.instagram.com/educacaoespecial_sc/
https://www.youtube.com/FCEEcanal

