Capacitação em Transtorno do Espectro Autista: uma
abordagem interdisciplinar

Organização: Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce - NUTEP
Coordenação do Curso: Prof. Lucivan Miranda
Coordenação Centro de Estudos e Pesquisa: Fabiane Elpídio de Sá
Apoio técnico: Luciana de Souza Rodrigues Magalhães
Corpo docente: equipe médica e terapêutica
José Lucivan Miranda - neuropediatra
Álvaro Jorge Madeiro Leite - pediatra do desenvolvimento
Luciana de Souza Rodrigues Magalhães - psicóloga
Eve Mariana Coelho Nogueira Melo - psicóloga
Alice Mota Ribeiro - terapeuta ocupacional
Daniele Maralisi Bertine Magalhães - terapeuta ocupacional
Thaísa Duarte Teixeira - terapeuta ocupacional
Silvana Costa Bezerra – terapeuta ocupacional
Taciana Matos de Alcântara - fonoaudióloga
Eveline de Araújo Rocha - fonoaudióloga
Objetivo:
Capacitar profissionais das áreas de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional
para avaliar e intervir precocemente em crianças com transtorno do espectro autista e
prestar suporte aos familiares.

Público-alvo: profissionais e alunos do último semestre das áreas de fonoaudiologia,
psicologia e terapia ocupacional.

Metodologia: aulas expositivas, vídeos de casos clínicos, discussões de casos em
grupo, discussões de artigos, atividades em grupo e prática em serviço.
Carga horária total: 70 Horas/aula (teórico- prático)
Período das aulas teóricas:




Outubro (dias 19 e 20)
Novembro (dias 09 e 10; 23 e 24)
Dezembro (dias 07 e 08)

Horário: sexta e sábado: manhã e tarde
8:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 (sexta)
8:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00 (sábado)
Local: NUTEP - Rua Papi Júnior, 1225. Rodolfo Teófilo. Fortaleza-Ce
Período das aulas práticas:
Será realizada a partir do dia 12 de novembro até o dia 14 de dezembro/2018.
Obs: as aulas práticas serão organizadas de acordo com uma escala contendo no
máximo 3 participantes/dia no horário de 07:30 a 12:30 e 13:30 às 18:30 totalizando em
10 hs.
Material didático: serão disponibilizados os slides das aulas em pdf, artigos e
referências por meio eletrônico (via email).
Vagas Limitadas!
INSCRIÇÕES
Período: 16 de agosto a 14 de setembro de 2018
Horário: de segunda a sexta feira de 08 às 16 hs.
Local das inscrições: Rua Papi Júnior, 1225. Rodolfo Teófilo. Fortaleza-Ce
Contato: Clara ou Ana Érika
(85) 98128-7764
Email: cursos.nutep@gmail.com

Documentos para inscrição:
Cópia do diploma de graduação
Cópia da carteira do conselho de classe
Para alunos (as) do último semestre de graduação: declaração que o aluno(a) está
cursando o último semestre emitida pela instituição de ensino superior.
Investimento:


R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), podendo ser parcelado (Entrada
no ato da inscrição mais 3 parcelas de R$ 320,00) no cartão.



À vista: R$ 1.220,00 (pagos no ato da inscrição)



Para inscrições a partir de 3 participantes que trabalham na mesma instituição
será no valor de R$ 1.200,00 (à vista ou parcelado com entrada no ato da
inscrição mais 3 parcelas de R$ 300,00), sendo obrigatória a entrega de uma
declaração da instituição com os nomes dos profissionais que participarão do
curso.

O certificado do curso será emitido pelo NUTEP após o participante concluir os
módulos teóricos e práticos.
Frequência mínima de 90% para o módulo teórico e prático frequência de 100%.
No ato da inscrição os participantes receberão um exemplar da 2ª edição do livro
do NUTEP: Transtorno do Desenvolvimento Infantil em uma abordagem
multidisciplinar.

ANEXO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data

19/10/2018
20/10/2018

09/11/2018
10/11/2018

Horários

Módulo I
15h

Módulo II
15h

23/11/2018
24/11/2018

Módulo III
15h

07/12/2018
08/12/2018

Módulo IV
15h

Temas / Instrutores
Desenvolvimento normal e suas variações
Evolução do Conceito. Prevalência. Etiologias.
Bases biológicas do TEA. Diagnóstico precoce. Diagnóstico
diferencial. Comorbidades. Fatores de risco.
Bases neuropsicológicas e neurobiológicas para intervenção
precoce
Intervenções com evidências científicas. Mitos e verdades.
Intervenções farmacológicas na Epilepsia, Transtornos do sono,
Condutas disruptivas, TDAH.
Protocolos de triagem e avaliação
Avaliações específicas
Avaliação interdisciplinar
Plano Terapêutico Singular
Intervenção:
Fonoaudiologia: Comunicação e alimentação
Psicologia: Aspectos comportamentais e
psicológicos das crianças e familiares
Intervenção interdisplinar
Intervenção:
Terapia ocupacional: Atividades de vida diária
e aspectos sensoriais no TEA
Treinamento de Pais
Orientações escolares
Intervenção interdisplinar

