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Conheça o CETEA/NAEE
Centro oferece os serviços de Intervenção Precoce e Atendimento
Educacional Especializado, que priorizam a melhoria da qualidade
de vida de educandos e de seus familiares.
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Período de
mudanças
O mês de abril está sendo marcado por importantes mudanças na FCEE.
A Fundação ganhou um novo presidente e as obras da construção do novo
prédio foram iniciadas, provocando alterações importantes na rotina do
campus. Esses temas estão em destaque nesta terceira edição do Informativo #souFCEE.
Nas páginas também estão os destaques da FCEE do período, como o
lançamento das Diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado
da rede regular de Santa Catarina e do Portal do Autismo de Santa Catarina,
a aquisição de um sistema de adequação postural pioneiro em Santa Catarina para o Centro de Tecnologia Assistiva da FCEE - CETEP, a criação de
um departamento de estatística na FCEE e a mudança na coordenação do
Centro de Educação Física (CEDUF).
Na seção Por Dentro da FCEE, apresentamos o trabalho desenvolvido pelo
Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA)/ Núcleo
de Atendimento Educacional Especializado e, no Perfil, revelamos a trajetória da pedagoga Kátia Regina Ladewig, servidora mais antiga da FCEE.
Na entrevista, ela deixa claro que - apesar de estar prestes a se aposentar,
não pretende parar de trabalhar. “Ainda tenho muito a contribuir”, argumenta.
Essa afirmação representa bem o espírito de quem considera a Educação
Especial muito mais do que uma área de atuação. Isso é muito #souFCEE ;-)
Lembre-se: a comunicação interna depende da sua contribuição, servidor.
Esse espaço é seu. Participe!
Boa Leitura!
Franciele Bruchado

PRESIDENTE E DIRETOR DE
ADMINISTRAÇÃO - DIAD
Edilson dos Santos Godinho
DIRETORA DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO – DEPE
Jeane Rauh Probst Leite

Informativo interno da FCEE
N. 03 . Abril/2022
COORDENAÇÃO E EDIÇÃO
Franciele Bruchado
Letícia Wilson
TEXTOS
Giuliana Arruda
Letícia Wilson

Você também pode receber notícias e novidades da
FCEE pelo WhatsApp.
Cadastre-se pelo link bit.ly/whatsappfcee

DIAGRAMAÇÃO
Alinny Gomes
Rafael Jackson da Roza

Participe do informativo #souFCEE!
Envie sugestões para imprensa@fcee.sc.gov.br

IMAGENS
Arquivo FCEE

Atenção, servidores!
A partir do dia 15 de maio, o acesso aos Sistemas
Internos deverá ser feito somente pela Intranet, a plataforma interna exclusiva para servidores.
Os Sistemas Externos continuarão disponíveis no
próprio site da Fundação.
Clique aqui para acessar a IntraFCEE.
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um dos produtos de comunicação
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Mudanças no campus
Início das obras do novo prédio da Fundação provoca alterações nos blocos e no fluxo de veículos e pedestres

Acesse o mapa no site da FCEE para melhor visualização.

O

período de obras no campus da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), em São José,
teve início oficialmente no dia 5 de abril deste ano,
exigindo mudanças e adaptações na localização de alguns serviços e na circulação de pedestres e veículos.
As obras compreendem, principalmente, a construção do
novo prédio da Fundação - Edifício Guilherme Kuerten.
Alguns centros de atendimento foram transferidos para
outros blocos e o trânsito de veículos e pedestres foi interrompido na área central do campus para a instalação do
canteiro de obras. Os trabalhos estão sendo coordenados
pelo Setor de Engenharia e Arquitetura da FCEE.
Com a instalação do canteiro de obras, na parte central
do campus, no dia 11 de abril tiveram início as demolições
de alguns blocos. Um tapume foi instalado na área de
obras para evitar a circulação de pedestres e veículos e,
assim, garantir a segurança de servidores, colaboradores
e educandos. A previsão é que a construção do novo prédio seja concluída em 24 meses.
Confira no mapa ilustrativo a atual configuração do campus, indicando a nova localização dos centros e de alguns
serviços e, principalmente, as orientações para circulação
de pedestres e veículos e a nova área de estacionamento
no campo de futebol nos fundos do campus.

Confira as principais orientações:
O trânsito de veículos e pedestres está interrompido na
parte central do campus devido à instalação do canteiro
INFORMATIVO #SOUFCEE

de obras, que está localizado entre os prédios da antiga
GEPCA, o CENER e o Ginásio.
Uma passagem de pedestres, para uso EXCLUSIVO
de servidores e educandos em atendimento, está sendo
construída na lateral do terreno (passando pelos fundos
do CENER até os fundos do Ginásio), junto ao calçamento
próximo das bananeiras.
O uso de crachá passa a ser obrigatório para os servidores da FCEE, que devem procurar a Gerência de Gestão de
Pessoas (GEPES) caso ainda não o possuam.
O acesso de veículos aos prédios do CEVI, Ginásio e Setor de Transportes será feito exclusivamente pelo portão
dos fundos do campus, com acesso pela rua Alfredo José
do Amorim.
O trânsito de veículos na parte da frente do campus (com
acesso pela rua Paulino Pedro Hermes) será permitido em
mão dupla, e o estacionamento na via principal passa a ser
obrigatoriamente paralelo ao muro.
Os veículos de servidores, colaboradores e familiares de
educandos estão recebendo adesivos para identificação.
Foi providenciado um local para estacionamento no
campo de futebol, atrás do CEVI. O acesso será pelo estacionamento atrás do setor de Transporte. Lembramos que
o estacionamento é permitido somente no gramado, não
sendo permitido estacionar na pista de atletismo.
Está sendo solicitado aos servidores e colaboradores
que reduzam o uso do estacionamento no campus, utilizando, quando possível, meios alternativos de transporte e/ou
o estacionamento nas ruas no entorno
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Fundação tem novo presidente
Edilson dos Santos Godinho é o novo presidente da FCEE.
Formado em pedagogia pela Udesc, Edilson tem mais de 30
anos serviço público no Estado, tendo atuado na Secretaria
de Educação e na Secretaria de Assistência Social, entre
outros órgãos.
Atua como diretor administrativo da FCEE desde 2019, no
dia 1 de abril, assumiu também a presidência da Fundação
a partir do desligamento de Janice Krasniak do cargo.
Edilson dos Santos Godinho responde também pela diretoria de administração

CEDUF está sob nova coordenação

F

ernando Ricardo Bueno é o novo coordenador do Centro de Educação Física (CEDUF) da FCEE. Bacharel
em Educação Física pela Udesc/Cefid, com Especialização em Educação Especial e Práticas Inclusivas pela
Uniasselvi, Fernando - Tuti, como é conhecido - iniciou sua
trajetória na FCEE em 1º de agosto de 2012, aprovado no
concurso para o quadro civil. Ele já possuía experiência
em Educação Especial desde 2001, por meio de aulas na
Escola Especial Leandro de Azevedo, APAE de Biguaçu.

anos na FCEE. “Meu sentimento é de gratidão por tudo que a
FCEE e a educação especial fizeram por minha vida. Sempre
busquei o melhor para nossos alunos e, ao deixar a FCEE,
saio com a alegria de não ter apenas alunos e, sim, AMIGOS,
para os quais sempre terei muito respeito e carinho. Agradeço também às famílias que confiaram no nosso trabalho e
apoiaram sempre nossas ações”, declara.

“A responsabilidade de assumir o Centro de Educação
Física, justamente quando se inicia a obra do novo prédio,
é muito grande por ter que aliar as adequações de espaço
físico com a continuidade das múltiplas ações que o Centro desenvolve. Algumas delas requerem um planejamento
de treinamento e de participação em competições no calendário do paradesporto estadual e nacional e não podem
ser interrompidas. Além disso, substituir Jefferson Seeber,
uma pessoa que tem uma bagagem imensa na Educação
Física e no paradesporto, com o qual aprendi muito, é algo
desafiador”, afirma Tuti.
Jefferson Seeber deixou a coordenação do CEDUF, em
março deste ano, depois de 22 anos à frente do departamento/centro, para gozar suas licenças-prêmio antes da
aposentadoria, daqui a dez meses. Mas ele deve voltar em
breve ao campus. “Vou continuar auxiliando as equipes esportivas da FCEE de bocha, atletismo, bocha raffa e de tênis
de mesa como voluntário”, conta.
Professor com licenciatura em Educação Física, pós-graduado em Educação Especial, Jefferson trabalhou por 40
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Despedida: Jefferson é homenageado e transmite comando a Fernando Bueno(E)
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FCEE cria departamento de estatística

A

FCEE acaba de criar um departamento específico
de estatística. O objetivo é organizar, acompanhar
e manter os dados estatísticos do campus da Fundação, melhorar o acesso, transparência e reagrupá-los
para a realização do Censo Escolar da Educação Especial
de todo o Estado de Santa Catarina.
“Este trabalho é importante, pois é responsável por organizar e tratar dados que forneçam informações relevantes
para melhorar nosso planejamento, reduzir erros, economizar tempo e otimizar a utilização de recursos financeiros
que vêm do contribuinte”, explica o administrador Claudiomir Barboza de Oliveira, Técnico em Atividades Administrativas da FCEE, nomeado coordenador pelo presidente da
FCEE, Edilson Godinho.
Em relação ao Censo Escolar, Claudiomir destaca que, a
partir desse panorama, será possível prover subsídios para
a implementação, desenvolvimento, acompanhamento e
avaliação de políticas públicas que atendam a necessidades específicas do público da educação especial.
Claudiomir (E), nomeado coordenador do departamento pelo presidente da FCEE

Pioneirismo no CETEP

O

Centro de Tecnologia Assistiva (CETEP) da FCEE
recebeu, em meados de março, um sistema tecnológico para a produção digital de peças complexas
de cadeiras de rodas para a adequação postural de educandos com deformidades ósseas.
Um dos únicos no Brasil e pioneiro em Santa Catarina,
o complexo possui Comando Numérico Computadorizado – CNC, que controla digitalmente vários eixos de uma
máquina de usinagem para talhar materiais brutos, como a
espuma, que permite a confecção de assentos e encostos
para cadeira de rodas com maior precisão.
“Quando a gente pensa em adequação postural a gente
precisa pensar em conforto. Nós não vamos corrigir a deformidade que a pessoa tem, mas vamos dar condições
para que ela não piore”, explica Ana Carolina Rodrigues Savall, coordenadora do CETEP. Só no campus da FCEE serão
mais de 60 pessoas beneficiadas e a intenção é estender o
serviço para instituições especializadas em todo o estado.
INFORMATIVO #SOUFCEE

O sistema visa a adequação postural para maior conforto do usuário

Assista ao vídeo sobre o sistema tecnológico de cadeiras de
rodas, produzido pela FCEE TV, e
saiba mais.

5

ACONTECE

NAAHS recebe contoterapia

O

s estudantes do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS) da FCEE participaram, no dia 30 de março, do projeto Contos que
Curam. A oficina explora o livro “O Patinho Feio”, adaptado
para 2022 pela jornalista e escritora Ana Lavratti, que conduz a atividade junto com a contoterapeuta Vilca Damiani.
Os estudantes escutaram a história, fizeram desenhos e
receberam um exemplar do livro, que “nos instiga a migrar
do exílio para o seu lugar de pertencimento, de patinho
deslocado para cisne empoderado”, como define a autora. “Foi um encontro excelente, oportunizando aos estudantes uma interação reflexiva”, afirma Andreia Roselia A.
Panchiniak, coordenadora do NAAHS.

“Pelo contexto lúdico, os contos permitem que a gente
atravesse as barreiras da razão e converse com o coração
de crianças e adultos. Assim, naturalmente, eles absorvem
a mensagem de inserção social, o respeito às diferenças e
o valor que todos nós temos, independente do julgamento
dos outros”, afirma Ana Lavratti.
O livro “O Patinho Feio, adaptação para 2022” foi desenvolvido como material didático para as oficinas culturais “O
poder das histórias para enxergar o que a alma esconde”,

projeto selecionado pelo Edital Aldir Blanc 2021 – executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de
Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense
da Cultura. A renda obtida com a tiragem extra, disponível
para a venda pelo www.analavratti.com.br, é revertida para
a biblioteca da Associação Catarinense para Integração do
Cego (ACIC).
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Conquistas inéditas para o
atendimento a pessoas com TEA

O

início de abril ficou marcado por duas conquistas
para quem trabalha com pessoas com autismo em
Santa Catarina: o Portal do Autismo e as Diretrizes
dos Centros de Atendimento Educacional Especializado
do Estado de Santa Catarina – Transtorno do Espectro
Autista, lançados no dia 30 de março durante a terceira
edição do Programa Educação Especial em Foco.

pervisora de Atividades Educacionais Extensivas (GECAE/
FCEE) e coordenadora do CETEA/NAEE, respectivamente.

As Diretrizes foram elaboradas por servidores da FCEE
com a colaboração de profissionais da ASCA e da FEAPAES-SC, com o objetivo de instrumentalizar profissionais que
atuam com as pessoas com TEA. As organizadoras da publicação são Fabiana de M. G. Garcez e Mariele Finatto, Su-

No endereço autismo.fcee.sc.gov.br estão centralizadas
as principais informações relacionadas ao Transtorno do
Espectro do Autismo com conteúdos relevantes para difusão dos direitos, promoção da inclusão, combate a discriminação e qualificação do atendimento à pessoa com TEA.

Acesse as Diretrizes dos CAESP - TEA

Acesse o Portal do Autismo

Já o Portal do Autismo, é originado da parceria técnico-científica firmada pela FCEE com a FAPEU/UFSC e visa levar informações sobre o TEA a familiares, cuidadores, profissionais da educação especial e da saúde, pessoas com
autismo e qualquer um que se interesse pelo tema.

Assista à terceira edição do programa

Formação continuada: as
oportunidades da FCEE

N

o dia 13 de abril, a quarta edição do programa Educação Especial em Foco foi transmitida pelas redes
sociais da Fundação sob o tema Formação Continuada. As convidadas, Jeane Rauh Probst Leite e Márcia
Cristina Martins, abordaram questões importantes sobre
as capacitações oferecidas pela FCEE aos profissionais
que trabalham com o público da Educação Especial.
Uma das novidades apresentadas foi o curso inédito
“Educação Especial no contexto da Educação Básica”, formação a distância com duração de dois meses que teve
seu início prorrogado para o dia início no dia 23 de maio,
com ampliação do público-alvo. As inscrições devem ser
feitas até o dia 18 de maio pelo site www.fcee-sc.net.br.
INFORMATIVO #SOUFCEE

Assista à quarta edição do programa Educação Especial em Foco
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Orgulho de um legado
Funcionária mais antiga da FCEE, Kátia Regina Ladewig celebra uma trajetória de 44 anos de conquistas. E nem
pensa em parar: “ainda tenho muito a contribuir”

À

frente da Supervisão de Atividades Educacionais Nuclear, Kátia Regina Ladewig completa 44 anos de trabalho na FCEE desempenhando uma das atividades
que mais lhe dá prazer. “Aqui comecei a desenvolver algo
que sempre gostei muito, que é produção técnica, o trabalho científico. Estou quase na ‘porta de saída’ e isso era
o que me faltava”, afirma a servidora mais antiga da casa,
orgulhosa dos materiais técnicos que tem produzido nos
dois últimos anos e da sua trajetória profissional.
Kátia ingressou na FCEE aos 18 anos de idade, em fevereiro
de 1978, dois meses depois de ter concluído o Curso Técnico
de nível médio em Educação Especial oferecido pelo Colégio
Coração de Jesus. Tratava-se de um curso inovador, único na
área em Santa Catarina. Neste período, a FCEE oportunizava
a realização de estágio aos estudantes do curso e alguns deles eram absorvidos pela instituição após completarem sua
formação. A coordenadora do curso era Maria das Graças
Coral Xavier que, mais tarde, veio a ser presidente da FCEE
(1987-1990).
Mas tudo aconteceu por acaso. Kátia nem tinha ideia que
esse “universo” existia. “Fui assistir a uma palestra de apresentação dos cursos oferecidos pelo Colégio interessada
em Análises Clínicas, pois sonhava com a Medicina e a Psiquiatria. Quando começaram a falar sobre o curso de Educação Especial eu simplesmente me encantei e pensei: ‘Meu
Deus, era isso que eu estava procurando’”, conta, sem saber
explicar ao certo a motivação desse encantamento.
Seu primeiro contato com a prática da Educação Especial foi em
1976, quando iniciou o estágio na
FCEE. Na época, a estrutura da Fundação era descentralizada e Kátia
atuava no CDH 2 – o Centro de Desenvolvimento Humano, localizado
na Avenida Mauro Ramos, em Florianópolis. “Depois fomos para a
Agronômica, na parte de Oficinas
do CDH3, que hoje é o CENET. E foi
ali que comecei e dediquei toda a
minha vida profissional, com a educação profissional”, detalha. A partir
de 1978, contratada como professora, foram 20 anos em sala de aula,
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nas oficinas do CENET, voltadas à preparação de jovens e
adultos com deficiência para o mercado de trabalho.
Entre os anos de 1983 e 1984, Kátia trabalhou como Supervisora de Educação Especial em Jaraguá do Sul. Nos
anos 1990, passou pela área de transcrição do CAP, aprendeu Braille, e, em 2000, voltou para o CENET, então como
coordenadora. Nesta época, Kátia concluía a graduação em
Pedagogia em Educação Especial, conquista que havia sido
interrompida nos anos 1980, quando resolveu abandonar o
curso de Pedagogia nas últimas fases em função do casamento. “Em 1997, comecei tudo de novo, depois de 17 anos
fora dos bancos da escola. Participei do projeto Magister, realizado pela FCEE em parceria com a UFSC, que destinou 50
vagas na graduação em Pedagogia para profissionais que já
atuavam na educação especial. Eram 50 vagas e 500 candidatos. Tirei o segundo lugar no vestibular”, conta.
Em 2003, voltou para o CAP, como escaneadora Braille e
também como membro do grupo de pesquisa no serviço de
orientação e produção científica. Em 2007, passou a Integradora de Educação Especial na Diretoria de Ensino, onde
atuou até 2010, quando foi convidada a assumir a gerência
do São Gabriel, residência de rapazes com deficiência vinculada à Secretaria de Assistência Social. Mais tarde, de volta
à FCEE, atuou como pedagoga no CEVI e, depois, retornou
à coordenação do CENET. “Meu trabalho sempre foi focado
em jovens e adultos, e sempre voltado à educação profissional”, reforça.

Registro de 1989: Kátia como professora na da Unidade de Treinamento e Produção (UTREP), atual CENET.
INFORMATIVO #SOUFCEE

Pioneirismo no mercado de trabalho
“O mercado de trabalho é o meu chão”, resume Kátia, que
fez dessa sua principal trajetória na Educação Especial e
principal bandeira. Orgulha-se de ter participado das primeiras inclusões de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho na Grande Florianópolis - pioneirismo nacional
- numa época anterior à Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), que
passou a obrigar empresas com 100 ou mais empregados
a preencherem uma parte dos seus cargos com pessoas
com deficiência. “A primeira lei veio em 1991 e em 1999
veio a regulamentação para que se pudesse exigir o seu
cumprimento. Antes disso, era só uma questão de convencimento dos empresários”, afirma.
Kátia atuava como professora no CENET, nas oficinas
de trabalho protegido, como eram chamadas aquelas que
atendiam os subcontratos firmados com as empresas que
traziam o material e os aprendizes executavam o trabalho
na própria FCEE. “Nesta relação com as empresas eram
duas pedagogas, a Elisete Costa, profissional fantástica
com quem aprendi muito do que eu sei hoje, e a Maria do
Rosário. Elas é que iniciaram esse contato com as empresas e faziam as tentativas de incluir nossos aprendizes”,
revela.

Kátia em sua sala, na Supervisão de Atividades Educacionais Nuclear:
“aqui encontrei o que me faltava”

Apesar de admitir que essa não era uma tarefa fácil, Kátia
comemora as conquistas obtidas à época e faz questão de
citar quem abriu suas portas para pessoas com deficiência.
“Tivemos inclusões na rede de supermercado A Soberana,
uma inclusão na Macarronada Italiana – rapaz que hoje já
está aposentado – e a inclusão de uma moça lá no Ciasc,
que também já está aposentada”, exemplifica. As primeiras
parcerias, segundo ela, foram por meio do SENAC, nos anos
1979/1980, que disponibilizou vagas para os aprendizes da
FCEE nos cursos de garçom e de empacotador de supermercado. “Foi uma caminhada lenta, em doses homeopáticas.
Depois da legislação, enfrentamos a revolta de algumas empresas por serem obrigadas a contratar. Hoje temos empresas super parceiras, que reconhecem esse profissional como
outro qualquer – a deficiência é só um detalhe”, comemora.

Testemunha de uma transformação

A experiência adquirida a motiva aos planos pós-aposentadoria. “A minha intenção é morar em Jaraguá do Sul, onde
mora a minha filha mais velha, e desenvolver um projeto junto ao município e às empresas locais nessa área da inclusão
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”, adianta.
Kátia pretende dedicar-se aos cuidados da mãe, de 87 anos,
e à convivência com as duas filhas - uma formada em Jornalismo e a outra graduanda em Direito - e com as duas netas, e
também cogita retomar o mestrado em Educação Especial. E
garante que vai continuar na ativa. “Ainda tenho muito a contribuir”, diz.

Kátia comemora a relação atual da maioria das famílias,
que enfrentam a situação, buscam conhecimento e são
mais participativas. A consequência é a inclusão cada vez
maior de pessoas com deficiência em todos os espaços
da sociedade, especialmente no ensino regular e no mercado de trabalho, e a melhoria da qualidade de vida de
toda a família.

INFORMATIVO #SOUFCEE

Nestas quatro décadas de Educação Especial, Kátia foi
testemunha – e protagonista em muitos casos – de uma
transformação em relação ao respeito e à inclusão da
pessoa com deficiência. “Lá no início, não se tinha a percepção da deficiência que se tem hoje. As metodologias
usadas eram diferentes. Eu olho para trás e vejo como eu
avancei. Hoje tenho uma percepção muito diferente daquela de quando iniciei como professora”, reconhece. E
essa mudança reflete também a evolução da sociedade.
“Eu vivenciei, no início da minha adolescência, a experiência de famílias que escondiam a criança com deficiência
em casa. Todo mundo sabia que ela existia, mas ninguém
a conhecia. Isso era muito comum”, lamenta.
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CETEA/NAEE: Intervenção
Precoce e Atendimento
Educacional Especializado
Centro dispõe de equipe multidisciplinar com serviços que priorizam a melhoria da qualidade de vida de educandos e de
seus familiares

Na foto, algumas das profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do CETEA, antigo CENAP

O

Centro Especializado em Transtorno do Espectro
Autista e o Núcleo de Atendimento Educacional
Especializado (CETEA/NAEE) são encarregados de
atender educandos com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O
CETEA/NAEE é formado por uma equipe de 16 profissionais de diferentes áreas, entre pedagogos, psicólogos, assistente social, psicomotricista, fonoaudiólogo e técnico
administrativo.
Entre os seus objetivos, está o de oportunizar uma melhor
qualidade de vida para os educandos que frequentam o
centro, por meio de atendimentos que tenham reflexo fora
da Fundação e que gerem aprendizados para toda a vida.
Isso é feito principalmente por meio do serviço de Intervenção Precoce para Educandos com TEA (IP/TEA) e do serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para
educandos com TEA, DI e TDAH.
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“A intervenção precoce é um dos serviços mais importantes para educandos com TEA. O diagnóstico precisa ser feito o quanto antes e as políticas públicas precisam se voltar
para o serviço de intervenção precoce porque ele muda a
vida desse sujeito, muda a vida dos seus familiares e muda
toda a sociedade”, enfatiza a pedagoga Mariele Finatto,
coordenadora do CETEA — criado há dois anos a partir da
reformulação do antigo Centro de Ensino e Aprendizagem
(CENAP) da FCEE.
Com 10 anos de experiência na área e mestranda em
Educação Especial e Autismo pela Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM/RS), Mariele atua na FCEE desde
2014. Ela trabalhava com o Atendimento Educacional Especializado para educandos com TEA juntamente com a
professora Lívia Ferreira no CENAP. Em 2020, assumiu a
coordenação do CENAP e, então, liderou o processo de reformulação do centro.
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Qualificação do atendimento ao TEA
Na intervenção precoce são atendidas crianças com
diagnóstico de TEA com idade entre 1 ano e 5 anos e 11
meses. Já o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado contempla os serviços nas áreas do Transtorno do
Espectro Autista (AEE/TEA), Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (AEE/TDAH) e Deficiência Intelectual
(AEE/DI) para educandos com idades entre 5 e 17 anos.
Atualmente, cerca de 30 crianças são atendidas no serviço
de intervenção precoce do CETEA. Os serviços de AEE/DI e
AEE/TDAH atendem 18 educandos.
Além dos atendimentos, os profissionais do centro desenvolvem estudos para qualificar e normatizar o processo
de inclusão escolar dos educandos, subsidiando os serviços voltados à educação especial na rede regular de ensino e nas instituições parceiras da FCEE. O documento de
Diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado
da rede regular de Santa Catarina contém as diretrizes que
norteiam os serviços do AEE/TEA, AEE/DI e AEE/TDAH.
As escritas foram baseadas em pesquisas realizadas pela
FCEE. Entre elas, a “Investigação de metodologias pedagógicas para o serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) com alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Estado de Santa Catarina” — pesquisa realizada
em 2016 por Mariele Finatto e Lívia Ferreira, em coautoria
com o pesquisador e professor Dr. Carlo Schimidt, líder do
grupo de pesquisa Educação Especial e Autismo (EdEA/
UFSM). No estudo, foram descritas nove Práticas Baseadas em Evidências, apontadas na literatura como maior
evidência de efetividade, para serem utilizadas no serviço
do AEE/TEA.
“Desde então, tentamos implementar alguns polos regionais que atendam exclusivamente alunos com TEA, para
que eles sejam referência em cada região”, explica Mariele.
Em 2022, serão implementados 11 polos de AEE/TEA, que
serão capacitados por meio de cursos e formações, em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Outra conquista importante do ano foi a criação do Portal do Autismo
de Santa Catarina, uma iniciativa da FCEE, desenvolvida a

Sabrina Cavallazzi
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Mariele Finatto

partir da parceria técnico-científica firmada pela Fundação
com a UFSC/Fapeu, que pretende qualificar ainda mais o
atendimento prestado em instituições de todo o estado.
O tripé Fundação, educando e família
A equipe do CETEA atua de forma articulada, buscando
sempre incluir a família do educando em todas as etapas
do processo terapêutico. O trabalho integrado é importante para pensar em um plano de intervenção personalizado,
que possa atender as especificidades da pessoa atendida.
“Olhamos para cada criança e para cada comportamento pensando que aquele sujeito tem uma história e
um contexto. Trabalhamos diversas habilidades em cima
disso, respeitando a individualidade de cada um”, salienta
Sinelândia Schutz, psicomotricista do CETEA, especialista
em Educação Especial e Inclusiva e em Educação Física
Escolar. Ela explica que o objetivo é trabalhar os comportamentos dos educandos para que eles possam replicá-los e generalizá-los em todos ambientes e contextos em
que estão inseridos.
Sinelândia trabalha no serviço de intervenção precoce
ao lado de outros profissionais, entre eles, a fonoaudióloga Sabrina Cavallazzi, que também é pedagoga e especialista em psicopedagogia. “Esse trabalho multidisciplinar é
muito rico e favorece muito a nossa prática”, reforça Sabrina, que completa sete anos trabalhando na Fundação.
A profissional já integrou o CENER, além do CEVI e CETEA,
centros onde trabalha atualmente, com foco na estimulação e desenvolvimento de linguagem e da comunicação.
Em paralelo à intervenção precoce e ao atendimento
especializado, o CETEA também realiza o serviço de Treinamento de Pais dos educandos atendidos na IP/TEA,
um serviço de acolhimento e instrumentalização que visa
apresentar ferramentas e práticas adequadas aos familiares. “As famílias no CETEA são bem participativas e bem
orientadas pelo Treinamento de Pais. Eles também têm
um papel muito importante nas nossas conquistas, que
têm vindo dia a dia”, avalia a fonoaudióloga Sabrina.

Sinelândia Schutz
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MEMÓRIA

A construção do campus

C

omo a FCEE está passando por um período de modificações em sua estrutura física, em função da
construção do novo prédio, resgatamos para esta
edição um pouco sobre a história da construção do campus, em São José.
Você sabia que, na década de 1970, a Fundação era
descentralizada e funcionava em diferentes bairros de
Florianópolis? Ela era composta pelos setores de administração, atendimento clínico (avaliação/encaminhamento/
intervenção) e atendimento a pessoas com deficiência intelectual.
Em 1971, os três primeiros Centros de Desenvolvimento Humano (CDH) — como eram chamados os centros
de atendimento — funcionavam em duas sedes, uma no
Centro e outra no bairro Agronômica. Nos anos seguintes,
foram criados mais três Centros, o que intensificou a necessidade de um espaço próprio que comportasse todos

os educandos de forma centralizada.
Foi em 1977 que a Secretaria de Estado da Fazenda adquiriu um terreno de 52.018m2 no bairro Roçado, em São
José — em área que posteriormente passou a integrar o
bairro Nossa Senhora do Rosário. —. Dois anos depois, foi
inaugurado o primeiro prédio do conjunto arquitetônico da
FCEE, o CDH3 (atual CENET). O último bloco a ser construído foi o CDH6, que corresponde ao CEVI.
A inauguração oficial do campus foi em 1982 e contou
com a presença de servidores, educandos, do então governador do Estado, Jorge Bornhausen, e do vice, Henrique
Córdova, que, como pai de uma criança com deficiência,
ressaltou a importância da criação da FCEE e seu caráter
de vanguarda em seu discurso na solenidade.
Com o passar dos anos, outros Centros foram sendo
construídos até chegarmos na estrutura atual.
Fonte: FCEE 50 anos, uma história de inclusão. Clique aqui para fazer
download do livro FCEE 50 anos, uma história de inclusão.

VÍDEOS DO CANAL

Programa Educação
Especial em Foco - Autismo:
Informar e Capacitar para Incluir
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O Autismo e a Educação
Especial: a importância da
intervenção precoce

FCEE adquire sistema
tecnológico pioneiro em
Santa Catarina
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FCEE RECOMENDA
FILMES E LIVROS

Intocáveis
Título original: Intouchables
Ano: 2011
País de Origem: França

Sinopse: Philippe é um milionário tetraplégico
que contrata um jovem para ser seu cuidador,
apesar da sua falta de experiência na área. A relação, que era para ser profissional, cresce e se
torna uma grande amizade.

Trailer do filme “Intocáveis”

Margarita com Canudinho
Título original: Margarita with a Straw
Ano: 2015
País de Origem: Índia

Sinopse: Uma jovem indiana com paralisia

cerebral decide estudar em Nova York e se envolve em um relacionamento com uma ativista
cega que irá mudar a sua vida.

Trailer do filme “Margarita com
Canudinho”

Show de dia dos Namorados
Gênero: Romance
Autor: Yule Travalon
Editora:
Ano: 2020

Uma menina estranha
Gênero: Autobiografia
Autor: Temple Grandin e Margaret
M. Scariano
Editora: Cia. Das letras
Ano: 1999

Sinopse: Emily Williams é uma adolescente

bolsista em uma escola da elite de Miami, onde
sofre bullying por parte de alguns colegas. Nicolas Petterson, astro do time de futebol da escola, é um garoto com Transtorno do Espectro
Autista que sempre a defende de todos. Com
a novidade de um baile no dia dos namorados,
Emily e Nicolas podem perceber que, mesmo vivendo vidas diferentes, há algo que os une.

Sinopse: Temple Grandin é uma célebre

especialista em Zootecnia, diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista na infância,
quando pouco se sabia sobre o transtorno e
formas de tratamento. Nesta autobiografia,
ela conta como o mundo lhe parecia estranho
por meio de suas experiências na escola, suas
reações às pessoas e o enfrentamento de seus
medos e ansiedades.

AGENDA

ABRIL

MAIO

JUNHO

02 Dia Mundial de Conscientização
do Transtorno do Espectro Autista
08 Dia Nacional do Sistema Braille
15 Sexta-feira Santa
17 Páscoa
21 Tiradentes (Feriado Nacional)
23Dia Nacional da Educação de Surdos
24 Dia Nacional de LIBRAS

01 Dia do Trabalho
06 Aniversário da FCEE (54 anos)
08 Dia das Mães
12 Dia Estadual de Luta da Pessoa
Portadora de Deficiência

06 Dia Nacional do Teste do Pezinho
13 Corpus Christi
18 Dia Mundial do Orgulho Autista
18 Dia Estadual da Pessoa com Deficiência Visual
27 Dia Internacional da Pessoa Surdocega
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Participe da campanha de valorização das
atividades dos servidores no campus da FCEE
e das instituições parceiras. O passo a passo
está nos Destaques. Clique no ícone #souFCEE
para acessar. Confira abaixo quem já está
participando.

@gatoromeu

@apaeitapiranga

@caio_portz

@rosilei.rosi

@prof.daniflor_educacaofisica

@marciacristina.oficial

@karolhelinski

@apaedegravatal
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