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1   (Auto) biografia e memória: narrativas de formação de uma professora Síndrome de down  

2 A história de educação dos surdos: o processo educacional inclusivo

3 A importância do aee e a mediação do professor na inclusão do aluno Com deficiencia intelectual 

na escola

4 A importância e o papel do atendimento educacional especializado (aee) e do auxiliar na educação 

de crianças com  deficiência

5   A inobservância do direito humano de acesso à educação nas Instituições de internação da criança   

e do adolescente em conflito com a lei- panorama mossoroense

6 As  barreiras  arquitetônicas  encontradas  na  uei  Rosanira  de  Miranda Mota  para  pessoas  com 

deficiência física

7 As rodas de conversa como estratégia favorecedora da linguagem oral em crianças com transtorno 

do espectro autista

8 Como vou aprender se sou cego: a experiência pedagógica de discentes com deficiência visual no 

ensino superior

9 Curso ledor da universidade do estado do rio grande do norte: Experiência inclusiva na extensão

10 Experiências de uma cadeirante na Universidade: Desafios e conquistas

11 Educação para a diversidade: novos olhares, futuros Professores

12 Educação, universidade e acessibilidade para a pessoa com Deficiência: desafios e perspectivas a 

partir do programa incluir na universidade federal Rural do semi-árido

13 ENSINO MÉDIO NOTURNO COMO PRÁTICA INCLUSIVA: Uma Ponte Entre a Educação e 

o Trabalho

14 Experiência  da trajetória:  autobiografia  de professores  do Núcleo de  tecnologia educacional 

municipal de mossoró/rn

15  Formação  de  professores  e  pibid/uern:  o  diferencial  na  formação  Acadêmica  do  educador 

matemático

16 História, memória e oralidade: construindo narrativas de saberes em lições de Sala de aula

17 Identidade e cultura surda: mãos que contam a história de vida de um surdo da asmo/mossoró

18 Inclusão e direitos humanos: dialogando sobre políticas Públicas para pessoas com deficiência

19 Inclusão escolar de criança com transtorno do espectro autista (tea)

20 Inclusão escolar e a formação continuada do pnaic para professores Alfabetizadores das escolas 

do campo do município de baraúna r/n

21 Lições de vida e de aprendizagem de um professor de Geografia com alunos surdos: desafios e 

possibilidades
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22 Na tessitura  da  relação pedagógica  professor,  intérprete  De libras  e  aluno  surdo no ensino 

superior

23 Nada sobre nós, sem nós”: movimentos sociais à luz das pessoas com deficiência

24 Narrativas  (auto)  biográficas  de experiência  de  uma Professora do atendimento  educacional 

especializado - aee: a Literatura de cordel e a inclusão

25 Narrativas de apenados lgbt’s: castigados pela opção sexual

26 Narrativas de experiencias vivenciadas entre práticas e Vivências nos anos iniciais: a disciplina 

como forma de educar e de comprender, jamais de excluir

27 Narrativas de uma pedagoga sobre as suas experiências em Educação inclusiva

28 Narrativas do eu em gestos: uma via de aprendizagem, intervenção e inclusão

29 O lúdico e  a aprendizagem global na educação escolar: um Olhar psicopedagogico

30 O trabalho  infantil  e  a  vida  socioeducacional  nas  Narrativas  (auto)  biográficas  de  crianças 

advindas das Vilas brasília e rio grande do norte

31 Os idosos na sociedade: vozes silenciadas

32 Ousando teimar por liberdade: trajetória e lutas do movimento LGBT no brasil

33 Perspectivas e entendimento da educação inclusiva no ambiente Escolar: um estudo teórico e 

prático

34 Políticas inclusivas para uma educação acessível e de qualidade

35 Relato de experiência com a inclusão no ensino superior: uma Realidade no curso de pedagogia 

da universidade do estado do rio grande do norte-uern

36 Saberes e memórias em histórias de mim

37 Vida e Luta Campesina: narrativas (auto) biográficas de camponeses na UERN
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