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Todos têm direito a uma educação de qualidade. Por isso, nos esforçamos para expandir nossa
atuação, para estarmos mais próximos e construirmos juntos o sonho da graduação.
Dentro desse contexto possuímos uma área dedicada ao atendimento especializado do público
alvo da Educação Especial. O NUEEI (Núcleo de Educação Especial Inclusiva) é o setor responsável
por orientar as ações pedagógicas de inclusão nas nossas unidades e polos.
Para cada aluno público alvo da educação especial, o Núcleo elabora um Plano de Atendimento
Educacional Especializado (AEE). Esse plano é construído de forma colaborativa com a IES, a partir
de informações fornecidas pelo próprio aluno e seus familiares e amigos. O plano é desenvolvido
de forma individual, considerando as características particulares do aluno, e com indicação de
serviços e recursos pedagógicos adequados ao seu processo de aprendizagem.
Em 2017, foram elaborados 110 Planos de Atendimento Educacional Especializado. Além disso,
cerca de 990 alunos de EAD demandaram orientações do NUEEI quanto à utilização de recursos
especializados como adequação de materiais, provas com fonte ampliada, disponibilização de
materiais em formato acessível para leitores de telas e inserção de janela da Libras nas vídeoaulas e tele aulas.
O NUEEI também presta apoio técnico às demais áreas da Companhia, elaborando materiais
de suporte, assessorando na elaboração de instrumentos pedagógicos, recursos técnicos de
acessibilidade nos portais e plataformas acadêmicas. Em 2017 foram realizadas 45 interações
nesse sentido. No mesmo período, foram realizados mais de 2.200 atendimentos diretos e
indiretos aos campi e Polos quanto aos serviços voltados ao público-alvo da Educação Especial.

Capacitando para a inclusão
Buscamos fortalecer a cultura inclusiva
dentro da Companhia por meio de nove
cursos voltados para a acessibilidade
oferecidos a todos os colaboradores na
Universidade Kroton:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiodescrição;
Diversidade nas Organizações;
Formação em Educação Inclusiva;
Inclusão Profissional de Pessoas com
Deficiência;
Libras;
Oficina de Audiodescrição;
Programas de acessibilidade para
pessoas com deficiência visual: NVDA e
MEC DAISY; e,
Transtorno do Espectro Autista.

Em 2017 foram fornecidas 39.226 horas
de treinamento dentro desse tema,
atingindo 50% de nossos colaboradores.
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