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Mantendo a posição durante o processo de mediação 
 
A partir de junho de 2008, as regulamentações do estado foram modificadas 
para incorporar o posicionamento em suspenso (status “stay-put”, manter a 
mesma colocação) de uma criança durante os procedimentos de mediação. 
Essas regulamentações incluem os Capítulos do Código 22 Pa. 14.162(s) e 
711.62 (e) (Regulamentações de Educação Especial do Estado).   
 
A mediação permanece como uma opção voluntária para pais e secretarias de 
educação locais (LEAs). Entretanto, se os pais solicitam uma mediação no prazo 
de dez dias do recebimento de um NOREP (Aviso de Recomendação de 
Colocação Educacional) recomendando uma alteração na colocação do 
estudante, a lei agora exige que o estudante permaneça no programa 
educacional atual, salvo se os pais e a LEA decidam de outro modo.(Mudanças 
disciplinares na colocação conforme definido em 34 CFR 300.530 (c) e (g) não 
estão cobertas por pendências durante a mediação). 
 
Para promover um processo eficiente, pais e LEAs deverão notificar o Escritório 
para Resolução de Disputas (ODR) sem demora em relação à sua decisão 
sobre se concordarão ou não em participar da mediação.  
 
A seguir a descrição do processo do ODR para tratamento de pedidos de 
mediação. 
  

• Uma carta é enviada às partes informando que 
 Uma mediação foi solicitada. 
 Se uma das partes notifica o ODR que decidiu não participar, o 

ODR encerrará a mediação após 10 dias. 
 As partes assinam e devolvem sem demora o formulário Acordo 

para Mediar.   
 O Gerente de Caso do ODR articula junto as partes para agendar 

data/hora/local para mediação e designa o mediador. 
 
• Se o ODR for notificado de que uma das partes recusou-se a participar da 

mediação, uma carta é enviada para as partes informando que  
 A mediação foi recusada.  
 O ODR encerrará a mediação 10 dias a partir da data da carta.  
 O devido processo legal deve ser iniciado antes do fim dos  

10 dias acima para manter-se o status de permanência na 
colocação (stay-put). 
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• Se o ODR não tiver condições de confirmar a disposição da parte em 

participar da mediação, uma carta é enviada para ambas as partes 
informando que os procedimentos de mediação serão considerados 
encerrados em 10 dias. O devido processo legal deve ser iniciado antes 
do fim destes 10 dias acima para manter-se o status de permanência na 
colocação (stay-put). 
 

• Se a sessão de mediação for mantida mas nenhum acordo for alcançado, 
uma carta é enviada as partes informando que 
 Nenhum acordo foi alcançado na mediação 
 O ODR considerará a mediação encerrada 10 dias após a data de 

envio da carta.  
 O devido processo legal deve ser iniciado dentro desses 10 dias 

para permanecer no status de manter a posição. 
 

• Cumprimento do status de permanência na colocação (stay-put) 
 O mediador não tem autoridade para aplicar pendência/manter a 

posição. 
 O Bureau de Educação Especial (BSE) investiga as reclamações 

de conformidade. 
 Contate a ConsultLine de Educação Especial se tiver alguma 

dúvida em relação a reclamações de conformidade pelo número 
800-879-2301. 

 
• Visite o website do ODR (www.odr-pa.org) para mais informações sobre 

mediação, como por exemplo 
 Perguntas mais frequentes 
 Formulário de solicitação 
 Guia de mediação 
 Penn-Link do BSE explicando pendências na mediação 
 

 

http://www.odr-pa.org/

