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A visão sobre os estudantes com Dificuldades Intelectuais e
Desenvolvimentais (DID) está passando por reformulações significativas ao longo dos últimos anos. Isto se deve aos múltiplos desafios
do mundo contemporâneo que exige uma educação que proporcione
instrumentos pautados nos direitos e deveres nas várias esferas de
atuação dos indivíduos. Tendo em vista esse cenário de conquistas
e situando-se no programa que se projeta vir a ser desenvolvido na
Universidade de Aveiro - Programa Individual de Estudos Multidisciplinares - Esta investigação está inserida neste programa e está
sendo desenvolvida como projeto de doutoramento no Ramo de
Diversidade e Educação Especial, no qual propomos focar na visão
dos próprios alunos a respeito do respectivo processo de inclusão.
Este estudo se insere numa perspectiva de educação para todos, cujo
enfoque maior será no sentimento de pertença e de participação dos
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estudantes com (DID) no Ensino Superior, aspectos que se alinham
com a responsabilidade social da investigação em educação. Nesse
contexto, tem como pilar primordial a voz dos estudantes com DID
no Ensino Superior a partir da técnica do Photovoice. O objetivo geral deste estudo é contribuir com uma proposta de recomendações
para avaliação do desenho e desenvolvimento do Curso Programa
Individual de Estudos Multidisciplinares, baseada nos discursos dos
estudantes com DID, espelhando os fatores por eles valorizados para
o seu processo de inclusão no Ensino Superior. A principal finalidade desta comunicação é descrever, sustentadamente, a concepção
deste projeto e o referencial teórico que o embasa na primeira fase
da escrita da tese.
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