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INTRODUÇÃO: A passagem para adentrar no meio acadêmico pode acarretar 

mudanças significativas aos estudantes. Esse processo no novo ambiente revela uma 

experiência singular na dinâmica universitária, na qual o estudante terá a oportunidade 

de aceitar novos papéis, entrar em contato com o mercado de trabalho e organizar as 

novas relações sociais que se estabelecem. Desse modo, os estudantes vão se adaptando 

a um novo modelo de aprendizagem, o qual tende a contemplar todas as suas 

necessidades, e nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem oferecer o 

atendimento educacional especializado para a toda a diversidade de seu público. Entre 

eles, os estudantes superdotados que são público-alvo da Educação Especial, também 

necessitam desse atendimento para sua inclusão no Ensino Superior. A autora Arantes-

Brero (2020), conceitua o indivíduo superdotado, como aquele que apresenta um 

desempenho acima da média em determinadas áreas do conhecimento, seja acadêmica, 

artística ou psicomotora, e nesse sentido, precisa de um atendimento educacional 

especializado. No Relatório de Marland Júnior (1971) há uma estimativa que 3,5% e 5% 

da população mundial seja superdotado acadêmico, enquanto o superdotado criativo-

produtivo fica entre 15% a 30%. O processo de identificação dos estudantes 

superdotados é desafiador, pois a identificação destes vai para além dos instrumentos de 

avaliação, pressupondo outras formas de avaliação para o reconhecimento das altas 

habilidades. No contexto brasileiro, onde existem muitas dificuldades e inúmeros 

desafios na área educacional, isto repercute negativamente na educação especial, a qual 

necessita de maiores investimentos, inclusive em formação e capacitação dos 

educadores.  Este estudo foi sobre a superdotação no meio acadêmico, e é um recorte da 

dissertação intitulada “Experiência de estudantes com altas habilidades/superdotação 

nas graduações em saúde: orientações para a construção de protocolo institucional de 

inclusão”, defendida no Programa de Mestrado em Ensino das Ciências da Saúde da 

Faculdade Pequeno Príncipe (FPP) em 2021, corroborando com o tema das Altas 

Habilidades/Superdotação. Cabe frisar que o estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Faculdade Pequeno Príncipe sob o parecer número 2.331.010, 

respeitando a dignidade humana, protegendo a identidade dos participantes e o sigilo de 

seus dados. As pesquisadoras desse estudo participam de um Grupo de Estudos de 

Inclusão, cujo foco é propor um Protocolo Institucional de Inclusão, que compreende 

um dos objetivos desse estudo. OBJETIVO: Apreender a experiência dos estudantes 
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superdotados nas graduações em saúde; compreender como os estudantes superdotados 

percebem o processo de ensino e aprendizagem nas graduações de saúde e contribuir 

para a construção do Protocolo Institucional de Inclusão no Ensino Superior no item 

sobre a Superdotação. METODOLOGIA: A pesquisa teve caráter exploratório com 

abordagem quantitativa. Foi enviado dois instrumentos de feedback para 12 experts na 

área de superdotação via correio eletrônico. O Feedback 1, composto de 8 perguntas, 

sendo as seis primeiras no modelo de escala Likert, e as últimas estruturadas para a 

escolha de alternativas de “sim” e “não”. As perguntas estão relacionadas ao layout do 

protocolo, clareza dos itens, divisão dos itens, se atinge o objetivo proposto, se permite 

identificar sinais e características do aluno superdotado, se vai auxiliar o professor e se 

achou fácil utilizar o protocolo. O feedback 2, composto de sete itens indicava se há 

compreensão sobre o Protocolo e se as informações seriam úteis ou não. O Protocolo é 

composto de informações sobre a superdotação, com os seguintes itens: políticas de 

inclusão, definição, sinais e características gerais que o aluno pode apresentar, 

orientações de como auxiliar a aprendizagem do aluno, tecnologias assistivas, apoios 

indicados, e leituras e filmes relacionados a área. RESULTADOS: O estudo resultou na 

construção de parte do protocolo, pelo processo de validação do instrumento enviado 

pelas experts. Para confirmar a validação do protocolo foi realizada a avaliação de cada 

item por meio do instrumento Feedback 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS: o Protocolo 

Institucional de Inclusão auxilia na identificação dos estudantes superdotados, para 

promover sua inclusão, e também tem o objetivo de potencializar suas habilidades no 

Ensino Superior. A pesquisa revelou a invisibilidade desses estudantes, ressaltando a 

importância de modelos de identificação e a promoção de debates sobre essa temática, 

assim como abordar a legislação que lhes assistem. Sugere-se então, amplificar os 

estudos acerca da identificação, reconhecimento e atendimento aos superdotados, tanto 

no Ensino Superior, quanto na sociedade como um todo.  
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