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Conferência para Acordo com o Responsável 
pela Audiência



O que é uma Conferência para Acordo com 
o Responsável pela Audiência (HOSC)?

Uma Conferência para Acordo com o Responsável pela 
Audiência (HOSC) é um serviço em que as partes que 
estão próximas a uma resolução, mas identificaram pontos 
divergentes ou entraves, podem trabalhar em conjunto 
com um Responsável pelo Acordo na Audiência para 
fazer com que os pontos divergentes/entraves possam 
ser superados, de modo que as partes possam evitar uma 
audiência e chegarem até uma resolução final.

Escritório para Serviços de Resolução  
de Disputas 

Pais e escolas têm várias maneiras para resolver suas 
discordâncias sobre a educação especial do filho:  

• • Os pais ou a escola podem solicitar a Assistência de 
um Programa de Educação Individualizado (IEP). 

• • Os pais ou a escola podem solicitar uma Mediação. 

• • Os pais ou a escola podem solicitar uma Audiência do 
Devido Processo Legal.

Quando os pais ou a escola tiverem solicitado uma Audiência 
do Devido Processo Legal, o Escritório para Resolução de 
Disputas designa dois responsáveis pela audiência para o 
caso:

• • Responsável pela Audiência do Devido Processo Legal:  
O Responsável pela Audiência do Devido Processo 
Legal agenda a audiência do devido processo legal; 
ouve as testemunhas e examina os documentos; e 
redige uma decisão, decidindo como a discordância 
deve ser resolvida.

• • Responsável pela Audiência de Acordo:  O 
Responsável pela Audiência de Acordo realiza a HOSC 
e somente se envolve se os pais ou a escola 
solicitarem uma HOSC. O Responsável pela Audiência 
de Acordo ajuda os pais e a escola a tentarem 

solucionar a discordância, assim não precisam ir a uma 
audiência. O Responsável pela Audiência de Acordo 
também pode ser chamado de Responsável pela 
Audiência da HOSC. 

Alguma aspectos importantes a serem 
lembrados:

• • Um Responsável pela Audiência de Acordo é também 
um dos responsáveis pela audiência do ODR (http://
odr-pa.org/due-process/hearing-officers), assim ele 
tem conhecimento e experiência em discordâncias em 
educação especial. 

• • A HOSC pode oferecer aos pais e a escola perspectivas 
sobre problemas e entraves que estão dificultando  
o acordo.

• • O processo da HOSC é realizado através de ligações 
telefônicas, assim é bem fácil o agendamento,  
sendo totalmente confidencial. O Responsável pela 
Audiência do Devido Processo Legal não será 
informado das discussões pelos pais ou pela escola 
durante a HOSC.

• • O processo de HOSC somente ocorre se tanto os pais 
quanto a escola desejarem participar. Nenhuma das 
partes será forçada a participar de uma HOSC.

A participação na HOSC não cancela a 
audiência do devido processo legal. A 
audiência do devido processo legal 
permanece agendada a não ser que as 
partes informem ao Responsável pela 
Audiência do Devido Processo Legal 
que o caso foi solucionado e uma 
audiência não é mais necessária.  

Os participantes da HOSC incluem o Responsável pela Audiência de Acordo e qualquer um 
dos seguintes:

• Pais ou Responsáveis pela criança

• O advogado dos pais (se eles tiverem um; os  pais não precisam de um  
advogado para ter uma HOSC)

• Representantes da escola

• Advogado da escola

Com base na discordância, o Responsável pela Audiência de Acordo decidirá quem vai 
participar da HOSC.



Preparação para uma Conferência para 
Acordo com o Responsável pela Audiência

É melhor para todos quando os pais e a escola podem 
trabalhar em conjunto para tomar decisões educacionais 
conjuntas sobre a criança. Os pais sabem o que é melhor 
para as crianças e a escola tem especialistas e 
conhecimento sobre como ensinar crianças com 
deficiências. Juntos, eles são um time poderoso. 

Uma HOSC típica acontecerá da seguinte maneira:

1)  O Responsável pela Audiência de Acordo agendará 
uma videoconferência com todos. Durante a 
primeira chamada o Responsável pela Audiência de 
Acordo conversará com ambas as partes para saber 
como melhor auxiliar os pais e a escola no 
entendimento sobre a discordância e, 
possivelmente, como chegar a um acordo.

2)  Depois da primeira chamada, o Responsável pela 
Audiência de Acordo agendará chamadas 
confidenciais com pais e, separadamente, com a 
escola. Isso significa que o Responsável pela 
Audiência de Acordo não informará à escola o que 
os pais disseram, ou contará aos pais o que a escola 
falou.

3)  Chamadas adicionais poderão ser feitas, se 
necessário. O objetivo do processo será fazer com 
que o Responsável pelo Acordo na Audiência ajude 
os pais e a escola a imaginar se há uma maneira de 
resolver a discordância sem a necessidade de uma 
audiência do devido processo legal. 

Dicas para preparação da HOSC (para pais 
que não tenham um advogado)

• • Entender os problemas de seu caso. Qual a razão da 
discordância?

• • Pense nos pontos fortes e pontos fracos do seu caso.

■ Qual o seu lado da história?

■ Qual o lado da escola na história?

• • Pense na melhor maneira de explicar o caso ao 
Responsável pela Audiência de Acordo.

■  Por que você não está satisfeito com o atual 
programa educacional de seu filho?

■  O que você gostaria que acontecesse com o 
programa educacional de seu filho que não está 
acontecendo agora? 

■  Por que você acredita que a lei apoia sua posição?

• • Prepare-se para apresentar um rápido resumo verbal 
do caso ao Responsável pela Audiência de Acordo. 
Você pode redigir este sumário e usar as anotações 
quando falar ao Responsável pela Audiência de 
Acordo.

Recursos

Há muitos recursos para os pais listados no Aviso de 
Proteções Processuais. Você pode encontrar o Anúncio 
das Proteções Processuais no website da PaTTAN  
website: www.pattan.net

Especialistas da ConsultLine podem conversar com 
você sobre as leis e regulamentações que se  
aplicam ao seu caso: 800-879-2301.  
Usuários de TTY: PA Relay 711 ou  
http://odr-pa.org/parents/consultline/

• • A Biblioteca de Recursos para os Pais da ODR 
inclui regulamentos estaduais e federais e  
também políticas:  
http://odr-pa.org/parents/ 
parent-resource-library/

• • Audiências do Devidos Processos Legais para 
Educação Especial, Um Guia para Pais contém 
informações úteis sobre uma variedade de tópi-
cos. http://odr-pa.org/wp-content/uploads/ 
pdf/DPH_parent_guide.pdf 

• • As decisões do responsável pela audiência estão 
disponíveis on-line e podem ser pesquisadas por 
assuntos: http://odr-pa.org/due-process/
hearing-officer-decisions/



OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA  17112-2764

(800) 222-3353    (717) 901-2145
USUÁRIOS DE TTY: PA Relay 711 

www.odr-pa.org

Através do Escritório para Resolução de Disputas, o Departamento de Educação da  
Pensilvânia (PDE) cumpre suas obrigações estatutárias para manter um sistema do  

devido processo legal para a Educação especial. O PDE tem contrato com a Central  
Susquehanna Intermediate Unit para fornecer apoio fiscal e certos suportes administrativos 

para aquele escritório, sem qualquer envolvimento em operações substanciais.

A Central Susquehanna Intermediate Unit não praticará qualquer discriminação em 
programas educacionais, atividades ou práticas de emprego com base em raça, cor, 

nacionalidade, sexo, deficiência, estado civil, idade, religião, orientação sexual, 
descendência, filiação a sindicatos ou outras classificações legalmente protegidas. O 

anúncio desta política está de acordo com o Título VI da Lei de Direitos Civis de 1964, 
Título IX das Emendas de Educação de 1972, Seção 504 da Lei de Reabilitação de 

1973 e da Lei para Americanos com Deficiência de 1990. Funcionários e participantes 
do programa que tenham algum questionamento ou reclamação sobre assédio ou 

discriminação, ou que precisem de informações sobre acomodações para pessoas com 
deficiências, devem contatar o Diretor de Recursos Humanos, CSIU, 90 Lawton Lane, 

Milton, PA 17847, 570-523-1155.
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