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Segundo livro da Série Especialização e Monografia, apresenta sete monografias produzidas
para o curso de Especialização em Educação Física para Portadores de Deficiência, 
desenvolvido pelo Departamento de Educação Física e Esportes da Universidade Federal 
de Uberlândia. Entre os temas, destacam-se a hidroterapia com recurso alternativo no 
trabalho com o portador de deficiência física, os direitos dos deficientes e um estudo sobre a
Educação Física e os Desportos para deficientes no Brasil, no período de 1980 a 1992.
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OS DIREITOS DAS PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CLÁUDIO VEREZA 
A publicação de iniciativa do deputado estadual e membro da ACPD (Associação Capixaba 
de Pessoas com Deficiência) Cláudio Vereza reúne a Declaração dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência (resolução 2.542 da ONU), os direitos dos deficientes constantes 
na Constituição Federal, além de listar os objetivos e procedimentos para a criação de 
associações para deficientes e as entidades de apoio em todo o Brasil.
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A NOVA LDB E A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ROSITA EDLER CARVALHO 

O livro é o primeiro no Brasil a discutir a Lei Darcy Ribeiro no âmbito da educação especial.
A obra analisa profundamente a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto a sua
eficácia na consolidação da chamada sociedade inclusiva, isto é, uma sociedade estruturada
para atender às necessidades de cada cidadão, não importando quem ele seja, se ele está
ou não em minoria.

Com essa publicação, a autora pretende aumentar o número de profissionais 
envolvidos com as reflexões mais prementes na área da Educação, principalmente a 
integração de alunos com algum tipo de deficiência no ensino regular.
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