
 
 

NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE-NUTEP 

Informações publicadas em 04 de maio de 2022 

 

CURSOS SOBRE TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: 

 

Intervenção Precoce 

Reabilitação em crianças com transtornos neurodesenvolvimento 

Tecnologia Assistiva 

Transtorno do Espectro do Autismo 

 

Objetivo geral: promover a difusão de conhecimento nas áreas de Intervenção precoce, Reabilitação infantil, Tecnologia assistiva e Transtorno 

do espectro do autismo. 

 Área de conhecimento: Saúde 

 Promovido pelo: Centro de Estudos e Pesquisas do Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP 

 Coordenação geral: José Lucivan Miranda  

 Organização: Leda Costa Frota e Fabiane Elpídio 

 Período de execução – junho, julho, agosto e setembro de 2022 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Público alvo – Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais (graduados e estudantes do 

penúltimo e último semestre de graduação nas áreas afins). 

Para os profissionais é necessário apresentação da cópia da carteira ou protocolo da inscrição dos Conselhos de Classe. 

2. Formato do curso: aulas presenciais no NUTEP. 

O curso poderá sofrer alterações em seu cronograma e/ou formato caso ocorra algum evento ou condição de força maior. 



2.1 As aulas serão ofertadas quinzenalmente. 

3. Carga horária: cada curso terá uma carga horária de 40 horas/aulas. 

4. Cronograma dos cursos: 

CURSOS DATAS/HORÁRIO CARGA 

HORÁRIA 

Intervenção Precoce Junho/dias - 03 (sexta), 04 (sábado) (8-18h) e 05 (domingo) de 8-12h; 

Junho/dias - 17 (sexta) e 18 (sábado) - (8-18h). 

40h 

Reabilitação em crianças com 

transtornos neurodesenvolvimento 

Julho/dias - 01 (sexta), 02 (sábado) (8-18h) e 03 (domingo) de 8-12h; 

Julho/dias – 15 (sexta) e 16 (sábado) - (8-18h). 

40h 

Tecnologia Assistiva Julho/dias - 29 (sexta), 30 (sábado) (8-18h) e 31 (domingo) de 8-12h; 

Agosto/dias – 12 (sexta) e 13 (sábado) - (8-18h). 

40h 

Transtorno do Espectro do Autismo Agosto/dias - 26 (sexta), 27 (sábado) (8-18h) e 28 (domingo) de 8-12h; 

Setembro/dias – 09 (sexta) e 10 (sábado) - (8-18h). 

40h 

              * Haverá intervalo para o almoço de 12-13h 

 

5. Metodologia 

5.1 Aulas teóricas expositivas, grupos de trabalhos, resolução de casos clínicos. 

5.2 Aulas práticas: demonstração de casos pelos instrutores e discussão em grupos. 

6. Certificado: será emitido impresso com a carga horária cursada em cada curso(s) constando o(s) conteúdo(s) no verso após a finalização 

do(s) curso(s).  

7. Frequência: presença mínima para cumprimento de cada curso 90%. 

8. Inscrições: Serão realizadas via Google forms: https://forms.gle/nT34wtvUegthGU396 

9. VAGAS LIMITADAS! 

Documentação necessária 

1. Documentos 

1.1 Estudantes do penúltimo e último semestre das áreas afins  

1.1.1 Cópia do RG 

1.1.2 Declaração emitida pela Coordenação do Curso da Universidade/Faculdade/Centro que está regularmente matriculado. 

https://forms.gle/nT34wtvUegthGU396


1.1.3 Comprovante de vacina – Covid19 

1.1.4 Comprovante de pagamento à vista ou 1ª parcela 

1.2   Graduados 

1.2.1 Cópia da carteira do Conselho de Classe. 

1.2.2 Comprovante de vacina – Covid19 

1.2.3 Comprovante de pagamento à vista ou 1ª parcela 

2. Formas de pagamento até 23 de maio de 2022: 

   

 

  

Pacotes 

Valor para 

pagamento 

parcelado 

até 23 de 

maio de 

2022 

Quantidade 

de parcelas 

para 

profissionais 

 

Quantidade 

de parcelas 

para 

estudantes 

Descontos para 

pagamento à vista 

até 23 de Maio 

2022 

Valor à vista com desconto até 

23 de Maio 2022 

4 CURSOS 5.200,00 1 + 5 vezes 1 + 7 vezes 10% 4.680,00 

3 CURSOS 3.900,00 1 + 5 vezes 1 + 7 vezes 7% 3.627,00 

2 CURSOS 2.600,00 1 + 5 vezes 1 + 7 vezes 5% 2.470,00 

1 CURSO 1.300,00 1 + 2 vezes 1 + 3 vezes              3% 1.261,00 

 

2.1 Pagamento à vista:  

 Banco do Brasil em nome do Centro Estudos NUTEP - Agência 4293-5 CC 15177-7 – CNPJ 23.706.419/0001-69 

 Profissionais: para opção de pagamento parcelado - a 1ª parcela será depositada em conta corrente no ato da inscrição e as 

demais parcelas poderão ser divididas em até 5 vezes no cartão de crédito a serem parcelados no primeiro dia do curso.  

 Estudantes: para opção de pagamento parcelado - a 1ª parcela será depositada em conta corrente no ato da inscrição e as 

demais parcelas poderão ser divididas em até 7 vezes no cartão de crédito a serem parcelados no primeiro dia do curso. 



 Somente será confirmada a inscrição após envio de todos os documentos, inclusive comprovante de pagamento da 1ª 

parcela ou se optar por pagamento à vista. 

2.2 Em caso de desistência não haverá devolução. 

2.3 O curso poderá ser adiado para outra data caso não forme a quantidade mínima de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CURSO I: INTERVENÇÃO PRECOCE DE 0 A 3 ANOS 

 

         Objetivo: conhecer o desenvolvimento típico e atípico do recém nascido até os 24 meses e as estratégias  de intervenção precoce 

multiprofissional. 

 

Conteúdo programático 

O Recém nascido com risco para o desenvolvimento neuromotor 

Desenvolvimento neurológico do RN aos 24 meses de vida 

Neuroplasticidade 

Vínculo mãe-bebê 

Follow up –  Aspectos gerais: General moviments (GM)  e Hammersmith Neonatal Neurological 

Examination (HINE) 

Desenvolvimento sensório motor típico e atípico 

Desenvolvimento sensório motor oral 

Avaliação do desenvolvimento 

Intervenção Precoce – Fundamentação 

Prática centrada na família 

Discussão de casos 

Práticas  

 

 

Corpo docente 

 

Álvaro Madeiro - Pediatra 

Lucivan Miranda - Neuropediatra 

Renata Kehdi - Pediatra 

Lêda Frota – Fisioterapeuta 

Socorro Holanda - Fisioterapeuta 

Adriana Teixeira – Fonoaudióloga 

Jovanka Monteiro - Fonoaudióloga 

Érica Feitosa – Terapeuta Ocupacional 

Joyce Emanuelly Gonçalves - Terapeuta Ocupacional 

Paula Érika Pinheiro - Terapeuta Ocupacional 



 

CURSO II: REABILITAÇÃO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

          Objetivo: conhecer as principais disfunções neuromotoras e processos de avaliação e intervenção multiprofissional. 

 

Conteúdo Programático 

Paralisia Cerebral: transtornos neuromotores 

Sistema de Classificação da Função Motora Grossa 

Medida de Função Motora Grossa 

Avaliação sensorial e motora oral 

Avaliação multiprofissional-Prática 

Aspectos ortopédicos nos transtornos neuromotores 

Aspectos da Prática Centrada na Família 

Estudos de casos (reais) - avaliações para construção dos planos terapêuticos 

Práticas – intervenção nos transtornos neuromotores 

Discussão dos casos 

Tecnologia Assistiva nos transtornos neuromotores 

Reabilitação Multiprofissional: criança, equipe e família 

Criação do Plano terapêutico e metas de intervenção. 

 

Corpo docente 

 

Davi Moshe – Ortopedista pediátrico  

Lucivan Miranda – Neuropediatra 

Adohilma Lopes – Fisioterapeuta 

Amanda Veras – Fisioterapeuta 

Lêda Frota – Fisioterapeuta 

Luciana Pinto – Fisioterapeuta 

Milena Santos – Fisioterapeuta 

Socorro Holanda – Fisioterapeuta 

Érica Feitosa – Terapeuta Ocupacional 

Joyce Emanuelly Gonçalves – Terapeuta Ocupacional 

Adriana Teixeira - Fonoaudióloga  

Jovanka Monteiro – Fonoaudióloga 

 

 



CURSO III: INDICAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE RECURSOS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA  

- Objetivo do curso: desenvolver e aprimorar o conhecimento sobre avaliação e indicação dos recursos de tecnologia assistivas confeccionados 

na Oficina Ortopédica do NUTEP.  

- Público Alvo: Terapeutas Ocupacionais e Fisioterapeutas (estudantes e profissionais).  

Conteúdo Programático 

Introdução sobre a Tecnologia Assistiva (Categorias da TA e indicação de recursos assistivos) 

Prática: demonstração dos recursos e simulação de uso entre os alunos 

Avaliação e indicação de recursos assistivos para membros superiores (extensores de cotovelo, extensores de punho  e  

abdutor de polegar em neoprene) 

Prática: Como avaliar e utilizar os recursos- demonstração e simulação de uso entre os alunos 

Indicação de recursos assistivos que favorecem as AVDs, mobilidade e ortostase 

Prática: Como avaliar? Demonstração dos recursos 

Avaliação e indicação de recursos para membros inferiores  (cruromaleolar e suropodálicas) 

Uso de órteses para posicionamento de membros inferiores 

Prática: Como avaliar? Demonstração dos recursos 

Casos clínicos: demonstração dos recursos para membros superiores e membros inferiores 

Avaliação e indicação de cadeira de rodas 

Prática: Como realizar as medidas antropométricas e indicação da cadeira de rodas – vivência entre os alunos - 

Avaliação e indicação de Adequação postural em cadeira de rodas 

Prática: Como indicar recursos da Adequação Postural  – vivência entre os alunos 

Aula prática com vivência: Apresentação de cadeiras de rodas 

Aula prática: apresentação dos recursos da adequação postural 

Prática com paciente: avaliação, prescrição e indicação de cadeira de rodas e adequação postural 

Caso clínico: apresentação de um paciente e seus equipamentos de mobilidade (cadeira de rodas e adequação postural 

 

Corpo docente 

Camila Pontes – Terapeuta Ocupacional 

Érica Feitosa – Terapeuta Ocupacional 

Iorana Pessoa - Terapeuta Ocupacional 

Francineide Sampaio – Terapeuta Ocupacional 

Glaudiane Silva - Fisioterapeuta 

Luciana Pinto – Fisioterapeuta 



CURSO IV: CAPACITAÇÃO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

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. 

Conteúdo Programático 

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 

Protocolos de triagem e avaliação 

Avaliações específicas 

Avaliação interdisciplinar 

Plano Terapêutico Singular 

Práticas de Avaliação 

Psicologia: Aspectos comportamentais e psicológicos das crianças e familiares 

Métodos de intervenção, Treino de habilidades sociais e Treinamento de pais 

Fonoaudiologia: Comunicação e alimentação (comunicação verbal, alternativa e seletividade alimentar) 

Terapia ocupacional: Atividades de vida diária e aspectos sensoriais no TEA 

Vivências em Integração Sensorial, Musicoterapia e Psicomotricidade 

Vivências em Integração sensorial 

Musicoterapia e psicomotricidade 

 

Corpo docente 

Adelina Feitosa - Neuropediatra 

Lucivan Miranda - Neuropediatra 

Aline Alves – Psicóloga 

Andressa Pena - Psicóloga 

Luciana Rodrigues – Psicóloga 

Marina Duarte – Psicóloga 

Ghirlanny Albuquerque – Fonoaudióloga 



Taciana Matos - Fonoaudióloga 

Tainnan Vilante – Terapeuta ocupacional 

Thaisa Duarte – Terapeuta Ocupacional 

Vitória Simão – Terapeuta Ocupacional 

Glairton Santiago – Musicoterapeuta 

Priscila Freitas - Psicomotricista 

   

 

 

 

Informações pelo watts app: 85 991 24 8865 

Data da publicação: 04/05/2022 

Centro de Estudos do NUTEP 

Lêda Frota e Fabiane Elpídio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


