
ESCRITÓRIO PARA  
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

Uma alternativa para 
a solução de  

discordâncias sobre 
educação especial

VISITE-NOS NA WEB ... 
www.odr-pa.org

A Central Susquehanna Intermediate Unit (CSIU) 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.

Facilitação da 
Reunião de 
Resolução

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

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.

Há uma outra maneira.

Uma Reunião de 

Resolução Facilitação 

(RMF) auxilia pais 

e educadores a se 

concentrarem nas 

necessidades do estudante.

Um facilitador treinado 

trabalha em conjunto 

com ambas as partes para 

resolver discordâncias, 

o que poderia eliminar a 

necessidade de avançar 

para um devido processo 

legal.
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O que é RMF?

A Facilitação da Reunião de  
Resolução (RMF) é projetada para …
n Criar e melhorar a relação entre pais 

e educadores
n Proporcionar oportunidades para 

que ambas as partes resolvam os 
conflitos

n  Estimular pais e educadores a 
identificar novas opções para 
enfrentar problemas não resolvidos

n Criar um ambiente menos 
estressante

n Apoiar a participação plena de todas 
as partes

n Proporcionar uma oportunidade 
para resolver problemas e anular 
a necessidade de avançar para um 
devido processo legal

Uma Reunião de Resolução é 
exigida para solicitações do devidos 
processos legais iniciados pelos 
pais, salvo se ambas as partes 
concordarem em tentar uma 
mediação. 

Quando uma audiência do devido 
processo legal é solicitada, existe 
uma disputa e as duas partes podem 
encontrar dificuldades para chegar a 
um acordo na reunião de resolução. A 
presença de um facilitador neutro na 
Reunião de Resolução pode resultar 
em uma reunião mais efetiva e bem-
sucedida.

Se ambas as partes acreditarem que o 
uso de um terceiro neutro aumentará 
a probabilidade de que se chegue 
a um acordo, o ODR enviará um 
facilitador mediante solicitação.

Quais são os benefícios da RMF?

Quem pode solicitar uma RMF?

Os pais ou o pessoal da escola 
(secretaria de educação local) pode 
solicitar uma Facilitação da Reunião 
de Resolução (RMF). Entretanto, 
ambas as partes devem concordar 
em incluir um facilitador na Reunião 
de Resolução, já que se trata de um 
processo voluntário.

De acordo com a lei, a Reunião de 
Resolução deve ser realizada no prazo 
de 15 dias da solicitação do devido 
processo legal. No entanto, para 
dar todas as oportunidades para um 
acordo, o ODR enviará um facilitador 
até 30 dias após a solicitação de 
um devido processo legal ter sido 
recebida.

Há algum custo para a RMF?

Não há nenhum custo para nenhuma 
das partes - pais ou educadores - 
pelo uso de facilitador de Reunião de 
Resolução. A RMF é gratuita.

Como o processo de RMF é iniciado?

Quando pais e educadores concordam 
sobre a data, hora e local da Reunião 
de Resolução e sobre a utilização 
de um facilitador, o ODR pode ser 
contatado.

Quando um pedido para RMF é 
recebido, o ODR designa uma 
facilitador para comparecer à reunião. 

Na reunião, o facilitador pede que 
todas as partes assinem formulários 
para demonstrar sua concordância com 
a presença do facilitador. 

Qual a função do facilitador?

O facilitador …
n Ajuda as partes a se concentrar nas 

necessidades do estudante
n Ajuda as partes na resolução de 

discordâncias que surgem durante 
a reunião

n Desenvolve comunicação e escuta 
eficazes

n Mantém a comunicação aberta entre 
todas as partes

n Mantém a imparcialidade e não 
toma partido de nenhuma das 
partes, não faz acusações ou 
determina se uma decisão em 
particular está certa ou errada

n Esclarece pontos do acordo, mas 
não impõe uma decisão para o 
grupo

Quando acontece uma RMF?


