
  

 

Um guia para pais de crianças e adolescentes 

(3-21 anos) 

Essa publicação faz parte de uma série sobre as opções de 

resolução de disputas da Individuals with Disabilities Education 

Act, IDEA (lei de educação de indivíduos com deficiência).  

Os guias para os pais nesta série incluem:  

 

Mediação de educação especial IDEA  

Queixas por escrito de educação especial IDEA  

Pedidos de audiência/queixas processuais de educação 

especial IDEA  

Reuniões para resolução de educação especial IDEA 

Esta publicação descreve a reunião para resolução geralmente para a parte B da IDEA. Não 
tem como finalidade interpretar, modificar ou substituir salvaguardas ou requerimentos 

processuais da lei federal ou estadual. 
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Uma reunião para resolução é um processo de resolução de 
disputas que ocorre depois que um pai registra uma queixa de 

processo devido. As reuniões para resolução oferecem aos pais e 

distritos escolares a oportunidade de resolver os problemas antes 
que uma audiência aconteça. 

 Os participantes incluem os pais, alguém do distrito escolar 
que possa tomar decisões em nome da escola e membros  

da equipe do programa de educação individualizada 
(individualized education program, IEP) que tenham 

conhecimento sobre os fatos listados na queixa do processo. 

Os pais também podem optar por trazer um defensor, 
advogado ou outra pessoa de apoio. 

 Os pais e o distrito escolar decidem juntos quais membros da 
equipe do IEP devem participar da reunião para resolução.  

 Trabalhar em conjunto para resolver disputas pode prevenir  

a necessidade de uma audiência do processo, o que pode ser 

dispendioso e ter um efeito negativo nas relações. 

Alguns estados podem fornecer facilitadores 

para reuniões de resolução quando solicitado 

pelos pais e distrito escolar. Não há exigência 

na IDEA de que facilitadores sejam 

disponibilizados para reuniões para resolução.  

Se você acha que seria bom ter alguém para 

ajudar nas comunicações, sugira a mediação 

ao invés de fazer uma reunião para resolução. 

Para mais informações, consulte Mediação 

para educação especial IDEIA. 

O que é uma reunião para resolução? 
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 O distrito escolar deve realizar uma reunião para resolução 

dentro de 15 dias corridos após o recebimento da notificação 

da queixa dos pais. 

 A reunião deve ocorrer a menos que os pais e o distrito escolar 

concordem, por escrito, em não ter a reunião, ou concordem 

em usar o processo de mediação. 

As regulamentações estaduais associadas com 

os processos de resolução de dispostas IDEA 

variam muito. 

Os parentes e familiares são incentivados a 

entrar em contato com sua agência educacional 

estadual ou um centro de parentes para obter 

mais informações. 

 As reuniões para resolução são uma oportunidade importante 

para comunicar e melhorar o seu relacionamento com a escola 

do seu filho. Elas oferecem a oportunidade de trabalhar juntos 
para solucionar problemas antes que uma audiência do 

processo seja realizada.  

 A reunião para resolução mantém a tomada de decisões com 

você e a escola. Em uma audiência, um auditor que não conhece 
seu filho decide como resolver a disputa.  

 Haverá alguém na reunião que pode tomar decisões em nome 
do distrito escolar.  

Como acontece uma reunião para resolução? 

Os benefícios das reuniões para resolução 
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Dicas úteis para se preparar para uma reunião para resolução 

 Identifique os problemas como você os vê, descreva o que acha 

que seu filho precisa e dê algumas ideias para possíveis 

soluções, incluindo práticas com eficácia comprovada.  

 Organize seus documentos e escreva datas e observações 

neles. Traga-os para a reunião, junto com quaisquer outros 
materiais que suportem o seu ponto de vista.  

 Pratique o que quer dizer na reunião para resolução com um 
membro da família, amigo ou defensor.  

 Tente pensar em algumas perguntas que a escola possa fazer  

e anote suas possíveis respostas.  

 Pense em como pretende lidar com as emoções (suas e dos 

outros) durante a reunião. 

 É mais provável que a reunião resulte em um acordo se todos 

ouvirem cuidadosamente um ao outro e se respeitarem. 

Perguntas frequentes sobre reuniões para resolução 

O que acontece em uma reunião para resolução? 

Você terá a chance de discutir os problemas que identificou na sua 

queixa, incluindo formas de abordar esses problemas.  

A reunião para resolução pode ser agendada em um dia em que a 
escola não esteja em sessão? 

Sim. O distrito escolar deve agendar a reunião de resolução  

para ocorrer dentro de 15 dias corridos após o recebimento da 
notificação da queixa, independentemente da escola estar em 

funcionamento. 

E se eu não conseguir comparecer à reunião de resolução no horário 

agendado? 

O distrito escolar deve se esforçar para agendar a reunião no 

momento em que todos os envolvidos possam comparecer.  
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Se você não puder participar da reunião pessoalmente, o distrito 
escolar poderá oferecer a você a opção de participar por vídeo ou 

teleconferência.  

E se eu não quiser participar da reunião para resolução? 

A menos que você e o distrito escolar tenham concordado em  
não ter a reunião para resolução, ou de usar a mediação, é muito 

importante que você participe da reunião para resolução. Se  
não participar, o distrito escolar poderá solicitar que o auditor 

desconsidere sua queixa e cancele a audiência. 

E se a escola não agendar a reunião para resolução? 

Se o distrito escolar não conseguir agendar a reunião para 
resolução dentro do tempo necessário, você pode pedir que  

o auditor agende a audiência. Consulte Pedidos de queixas/

audiências de educação especial IDEA para obter mais 
informações. 

As discussões na reunião para resolução são confidenciais? 

Só se você e o distrito escolares acordarem em mantê-las 
confidenciais. Se a confidencialidade é importante para você  

e para o distrito escolar, vocês podem assinar um acordo de 

confidencialidade ou incluí-lo em seu contrato de resolução. Você 
não pode ser obrigado a assinar um acordo de confidencialidade 

para participar da reunião para resolução.  

Os advogados podem participar da reunião de resolução? 

O distrito escolar só pode trazer um advogado para a reunião de 

resolução se o pai escolher trazer um advogado.  

E se eu precisar de um intérprete? 

É importante que você entenda e participe completamente dos 
processos e da reunião para resolução. Deixe todos os envolvidos 

informados de que você precisa de um intérprete. Entre em 

contato com sua agência estadual de educação (SEA) para obter 
mais informações.  

Como eu sei que a escola cumprirá o acordo? 

Os acordos que famílias e escolas desenvolvem em conjunto  
têm maior probabilidade de serem seguidos. Acordos escritos  
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de resolução assinados pelos pais e pelo distrito escolar podem 
ser executados em tribunal e, em alguns estados, pela SEA. 

E se eu mudar de ideia sobre o acordo após a reunião  

de resolução? 

Os pais ou distritos escolares podem cancelar um acordo de 
resolução no prazo de 3 dias úteis após a assinatura dele.  

E se não chegarmos a um acordo durante a reunião para 

resolução? 

Você e o distrito escolar podem continuar as discussões após  

a reunião para resolução, trabalhando para resolver a disputa  

e chegar a um acordo. 

 Você poderia pedir mais tempo ao auditor para resolver  

a disputa. 

 Você pode tentar a mediação, onde o mediador ajudaria  
a facilitar as comunicações entre você e a escola. 

 Se você e a escola não chegarem a um acordo dentro de 

30 dias corridos após a apresentação da sua queixa, você 
poderá proceder a uma audiência.  

Quem paga pela reunião para resolução? 

Não há custo para os pais. A menos que você contrate um 

advogado, o único custo para você é o tempo que você leva 
para se preparar e participar. 

 

Para mais informações sobre como resolver 

disputas de educação especial e as opções de 

resolução de disputas de educação especial 

disponíveis no IDEA, visite o Website  

do CADRE: 

cadreworks.org 

http://www.cadreworks.org
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 Participar da reunião para resolução, assim como se preparar 

para a reunião, pode ser difícil, emocional e mentalmente.  

Ter tempo para se preparar antes da reunião pode ser muito 
benéfico e pode aumentar a probabilidade de se chegar  

a um acordo. 

 Se você achar difícil se comunicar com o distrito escolar, 

pergunte se um facilitador terceirizado poderia ajudar na 
reunião para resolução ou sugira uma tentativa de mediação  

ao invés da reunião para resolução. 

 Não há garantia de que vocês entrarão em acordo. 

 As discussões que ocorrem durante as reuniões para resolução 
não são confidenciais, a menos que você e o distrito escolar 

acordem que serão. 

Fontes de informações importantes 

Coisas importantes a considerar sobre reuniões para resolução 

Uma lista atual de todos os centros 
de pais e responsáveis no país 

está disponível no Center for 

Parent Information and Resources 
(CPIR): 

 ou ligue para  

(973) 642-8100  
 

 
 

 
 

O Center for Appropriate Dispute 

Resolution in Special Education 
(CADRE) é o centro de assistência 

técnica nacional sobre resolução de 

disputas:  ou ligue 
para (541) 686-5060 
 

 
 

 
 

Informações sobre a lei de educação 

de indivíduos com deficiência (IDEA) 
estão disponíveis online: 

https://sites.ed.gov/idea/ 

http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.cadreworks.org
https://sites.ed.gov/idea/
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O seu centro de pais de responsáveis local: 

Região 1 Centro TA de pais e responsáveis 
NJ Statewide Parent Advocacy Network 

35 Halsey St., 4th Floor 
Newark, NJ 07102 

Tel: (973) 642-8100 Fax: (973) 642-8080 
Website: spanadvocacy.org 

 

Região 3 Centro TA de pais e responsáveis 
Parent to Parent of Georgia 

3070 Presidential Pkwy, Suite 130 
Atlanta, GA 30340 

Tel: (800) 229-2038 Fax: (770) 458-4091 
Website: p2pga.org 

 

Região 5 Centro TA de pais e responsáveis 

PEAK Parent Center 
611 N. Weber, Suite 200 

Colorado Springs, CO 80903 
Tel: (800) 284-0251 Fax: (719) 931-9452 

Website: region5ptac.org  
 

Região 2 Centro TA de pais e responsáveis 
Exceptional Children's Assistance Center 

907 Barra Row, Suites 102/103 
Davidson, NC 28036 

Tel: (704) 892-1321 Fax: (704) 892-5028 
Website: ecac-parentcenter.org  

 

Região 4 Centro TA de pais e responsáveis 
WI FACETS 

600 W. Virginia St., Ste. 501 
Milwaukee, WI 53204 

Tel: (877) 374-0511 Fax: (414) 374-4655 
Website: wifacets.org 

  

Região 6 Centro TA de pais e responsáveis 
Matrix Parent Network & Resource Center 

94 Galli Drive, Suite C 
Novato, CA 94949 

Tel: (415) 884-3535 Fax: (415) 884-3555 
Website: matrixparents.org  

 Center for Parent Information and Resources (CPIR) 

35 Halsey St., 4th Floor 
Newark, NJ 07102 

Tel: (973) 642-8100 Fax: (973) 642-8080 
Website: parentcenterhub.org  
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Para encontrar um centro de pais e responsáveis na sua área,  

entre em contato com: 

http://www.spanadvocacy.org
http://p2pga.org
http://www.region5ptac.org
http://www.ecac-parentcenter.org
http://www.wifacets.org
http://matrixparents.org
http://www.parentcenterhub.org/

