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PNGE ANEXO 4 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO 

SEGMENTO: INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

CATEGORIA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

TÍTULO DA PRÁTICA: SINAIS – SINALIZAÇÃO DE APOIO À INCLUSÃO 

SOCIAL 

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

1.1. HISTÓRICO DA PRÁTICA EFICAZ 

Uma das premissas de atuação da Universidade é a inclusão social, sendo 

esta, pilastra fundamental inserida nos segmentos que compõem a tríade 

ensino/pesquisa/extensão desta instituição. 

A inclusão social e seus desdobramentos como a acessibilidade em todos os 

espaços sociais, promoção humana e valorização do indivíduo bem como a 

garantia dos direitos humanos tem sido uma vertente significativa nos 

programas de extensão universitária, locus de convergência de conhecimentos 

e fazeres acadêmicos de forma transversal e interdisciplinar integrando ensino, 

pesquisa e extensão gerando “produtos” significativos para os acadêmicos e 

comunidade externa. 

Ações pautadas nos direitos humanos são propostas que respeitam as 

diferenças e promovem equidade a todas as pessoas independentemente de 

condições e diferenças. Compreender e exercer o postulado em documentos 

como a Lei de Acessibilidade - 10.098(2000), que garante ao indivíduo estar 

nos espaços de maneira equânime ou a Carta para o terceiro milênio (1999), 

que convida a humanidade a entrar em ação na tentativa de eliminar barreiras, 

inclusive atitudinais, e a Declaração de Salamanca (1994) que tem como meta 

a inclusão social, é reconhecer a necessidade de novas posturas e 

compreensões. 
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É sabido que pessoas consideradas diferentes, com deficiências ou por 

pertencerem a culturas diferentes, línguas diferentes, enfim as minorias 

possuem um histórico de exclusão que justifica o surgimento de legislações 

que contemplem as condições provenientes destes grupos.      Compreender e 

admitir que a exclusão é uma prática em nossa sociedade é tema desafiador. 

Incluir é tão desafiador quanto. “Permitir” ao diferente que compartilhe de todos 

espaços significa: mudar, flexibilizar, preparar para receber, tornar possível. 

A transposição de barreiras comunicacionais, arquitetônicas e atitudinais 

equivale a mudanças culturais, a quebra de paradigmas que implicam em 

considerar novos conceitos revestidos de respeito a fim de minimizar ações 

excludentes, (substrato eficaz no sustento de preconceitos justificando 

desigualdades), tem sido elementos norteadores para as novas práticas na 

educação bem como em outros segmentos sociais. 

Por compartilhar do desejo de igualdade de oportunidades e atentando para a 

necessidade da difusão de políticas voltadas para a humanização, a 

universidade, através do Curso de Pedagogia e Diretoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, desenvolve o Projeto SINAIS- Sinalização de Apoio à 

Inclusão Social cuja proposta é promover ações pautadas nos direitos 

humanos, no respeito às diferenças e na equidade independentemente de 

condições e diferenças.  

Este nasceu das inquietações dos alunos ao se deparar com os conteúdos 

postulados na literatura e legislação e que destoavam da realidade vivida pela 

maioria das pessoas no que se refere aos direitos de estarem inseridos em 

todos os espaços sociais de forma autônoma e digna.  

Sendo assim, um dos principais objetivos do projeto consiste no resgate à 

humanização na formação acadêmica aproximando alunos e grupos sociais 

ainda excluídos devido ao preconceito e desinformação. Essa troca de 

experiências instiga os alunos na busca por soluções através do estudo, 

observação e pesquisa a fim de melhorar a qualidade de vida das 

comunidades. Por se tratar de um projeto intercursos, é possível congregar 
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vários conhecimentos para resolução das questões observadas aliando o 

conhecimento adquirido no banco acadêmico às demandas sociais. 

Para que estes objetivos sejam atingidos é necessária a difusão de informação 

sobre a importância e o direito a acessibilidade no intuito de romper com as 

barreiras comunicacionais, atitudinais e arquitetônicas, uma vez que o aluno 

tem essa consciência transformadora torna-se, também agente transformador 

se articulando para minimizar a exclusão social. 

Por meio de palestras, oficinas, seminários, fóruns e consultorias nas 

empresas, escolas e instituições asilares, ONGs em parceria com os 

representantes dos grupos considerados minorias, o acadêmico tem a 

dimensão da importância de seu papel social, direcionando o fazer acadêmico 

na geração de produtos que possam minimizar a exclusão. 

As ações culminam no mês de novembro em evento fora do campus no qual a 

comunidade acadêmica e os grupos envolvidos como ONGs, secretarias 

municipais, associações, conselhos municipais, instituições, escolas, APAEs e 

o tiro de guerra compartilham as experiências, fruto dos conhecimentos 

adquiridos na academia e da convivência com os mencionados grupos, como 

descrito no relato a seguir: 

De 2009 a 2012 foram realizados quatro Fóruns de LIBRAS, oferecidos Cursos 

de Extensão em LIBRAS nos municípios de Alfenas, Areado, Boa Esperança, 

Campo do Meio, Campos Gerais e Divisa Nova e certificados centenas de 

profissionais para atuarem como intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Em 2013, realizou-se, no dia 9 de novembro, na Praça Getúlio 

Vargas, em Alfenas, o I SINAIS - Sinalização de Apoio à Inclusão social. O 

evento teve a participação de alunos de vários cursos da Universidade, do 

Conselho de Portadores de Necessidades Especiais, estandes com vacinação 

e teste de Rimne e de ostocopia; oficina de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais); residências terapêuticas; número musical e peça de teatral em 

LIBRAS; exposição de material pedagógico adaptado; pintura na face de 

crianças e demonstração de esportes adaptados e também a participação do 

NIPA (Núcleo Interdisciplinar de Proteção Animal). 
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Em 2014, o evento SINAIS teve sua segunda edição realizada no dia 08/11, no 

mesmo local, com uma participação superior a 2.000 pessoas entre 

acadêmicos, professores e visitantes das cidades vizinhas. O II SINAIS reuniu 

escolas municipais, conselhos, secretarias, instituições asilares, APAES, Tiro 

de Guerra, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, patrocinadores e 

apoiadores. O tema do I SINAIS foi a importância de respeitar as diferenças. O 

II SINAIS destacou a importância da acessibilidade. O evento organizou-se em 

torno de quatro pilares: Saúde, Educação, Esporte e Cultura. Para tal foram 

desenvolvidas oficinas que, além de vacinação, prestaram outros serviços na 

área da saúde de responsabilidade das Ligas Acadêmicas; oficinas 

pedagógicas a partir de material adaptado e confeccionado por acadêmicos; 

esporte adaptado e apresentações musicais, teatrais, dança e apresentação de 

músicas em Libras envolvendo visitantes e acadêmicos. Exposição de 

artesanato pelas instituições visitantes e transporte adaptado. O evento foi 

interpretado em Libras pela egressa Camila Fernandes. 

O III SINAIS foi realizado em 14/11/15 no Poliesportivo Municipal cuja abertura 

foi feita pelo Tiro de Guerra com início às 8h e término às 13h; tal evento 

contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que juntamente com o 

Curso de Enfermagem ofereceram vacinas bem como a confecção do cartão 

de vacinação. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Secretaria de 

Educação em parceria com o Curso de Educação Física promoveram 

atividades adaptadas para pessoas deficientes e idosos. Fizeram - se 

presentes também o Curso de Odontologia atuando nos cuidados e higiene 

bucal, na distribuição de quites para higienização, informação e orientação; o 

Curso de Administração promoveu um espaço para cuidados visando o bem 

estar intitulado "Cantinho da Beleza" e distribuição de quites de cuidados 

estéticos; o Curso de Engenharia Civil desenvolveu ambiente virtual e 

experimental, no qual foi possível interagir em palestra com a egressa 

cadeirante do Curso de Psicologia, que foi representado por acadêmicos, 

publicando e distribuindo Cartilha III SINAIS e com dinâmicas; o Curso de 

Medicina atuou na divulgação, orientação e informação com relação aos 
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cuidados com a audição e na distribuição de material informativo; o Curso de 

Ciência da Computação desenvolveu um espaço virtual promovendo interação 

entre cegos, surdos e pessoas com síndrome de down a partir de jogos 

virtuais, como também um aplicativo de libras desenvolvido pelos acadêmicos. 

Ainda com relação à presença acadêmica, todas as ligas participaram atuando 

na prestação de serviços: orientação, informação e distribuição de material 

informativo, preservativos e outros. O COMDALF - Conselho Municipal das 

Pessoas com Deficiência de Alfenas desenvolveu um espaço sensorial que 

possibilitou a experiência da surdez, cegueira e mobilidade comprometida. O 

Conviver, instituição para pessoas cegas, visitantes que marcaram presença 

com apresentação do músico Vivalcir: O Instituto Girassol expôs artesanato 

confeccionado pelos seus membros. As atrações culturais como: música, 

teatro, dança e exposição de material adaptado marcou a presença do Curso 

de Pedagogia. A cidade de Machado esteve presente com O grupo da terceira 

idade. As APAES das cidades de Alfenas e Escola Esperança, Areado, 

Alterosa e Paraguaçu prestigiaram o evento com exposições de artesanato e 

apresentações culturais. O evento contou também com a presença do grupo 

religioso Comunidade Mariana de Resgaste/ Casa Santa Terezinha. 

O IV SINAIS foi realizado em 5/11/2016 na APAE de Alfenas MG cuja abertura 

foi feita pelo Tiro de Guerra com início às 8h e término às 13h; tal evento 

contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que juntamente com o 

Curso de Enfermagem ofereceram vacinas bem como a confecção do cartão 

de vacinação. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Secretaria de 

Educação em parceria com o Curso de Educação Física promoveram 

atividades adaptadas para pessoas deficientes e idosos. Fizeram-se presentes 

também o Curso de Odontologia atuando nos cuidados e higiene bucal, na 

distribuição de quites para higienização, informação e orientação pelas Ligas 

da Odontologia e atividades recreativas através da bateria da Atlética 

Acadêmica do Curso de Odontologia; o Curso de Administração promoveu um 

espaço para cuidados visando o bem estar intitulado “Cantinho da Beleza” e 

distribuição de quites de cuidados estéticos; o Curso de Engenharia Civil 
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desenvolveu ambiente virtual e experimental; o Curso de Medicina, com a 

presença de diversas Ligas Acadêmicas, atuou na divulgação, orientação e 

informação com relação aos cuidados com a audição e na distribuição de 

material informativo; o Curso de Ciência da Computação desenvolveu um 

espaço virtual promovendo interação entre cegos, surdos e pessoas com 

síndrome de down a partir de jogos virtuais, como também um aplicativo de 

Libras desenvolvido pelos acadêmicos e software em braile. Ainda com relação 

à presença acadêmica, todas as ligas participaram atuando na prestação de 

serviços: orientação, informação e distribuição de material informativo, 

preservativos e outros. Estiveram presentes: O COMDALF - Conselho 

Municipal das Pessoas com Deficiência de Alfenas, O Instituto Girassol, APAE 

de Areado, entre outras. As atrações culturais como: música, teatro, dança e 

exposição de material pedagógico adaptado marcou a presença do Curso de 

Pedagogia.  

        Em 2016, foi realizada a 1ª. Edição desta atividade no município de 

Areado, no dia 10/12/2016, na APAE Areado, com a participação de diversos 

docentes, acadêmicos e voluntários nos mesmos moldes. 
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1.2. OBJETIVOS DA PRÁTICA EFICAZ 

Difundir a política de inclusão social e respeito às diferenças; 

Viabilizar aos acadêmicos da UNIFENAS experiências concretas nos cenários 

de minorias para busca de melhorias através da extensão e pesquisa. 

Possibilitar às comunidades de minorias o acesso à informação com relação a 

diretos e deveres. 

Capacitar, informar e orientar as escolas, empresas e instituições através de 

palestras, oficinas e consultorias por meio de docentes e discentes voluntários. 

 

1.3. PÚBLICO ALVO ATINGIDO 

 

Aproximadamente 6.000 (seis mil alunos) alunos através do ensino, da 

extensão e pesquisa através de disciplinas, cursos, fóruns, palestras, mesa 

redonda e workshop. 

7 (sete) APAES – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

COMDALF- Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Alfenas. 

4 (quatro) Instituições asilares. 

5 (cinco) Secretarias Municipais de Assistência Social. 

5 (cinco) Conselhos Municipais (Assistência Social, Saúde, Pessoas com 

Deficiências, Idosos e Mulheres). 

1 (uma) Instituição de apoio à pessoa cega (CONVIVER) 

1 (uma) Instituição de Apoio à pessoa com síndrome de down. 

Empresas Industriais e Comerciais locais. 

Tiro de Guerra. 

35 (trinta e cinco) escolas. 

 

1.4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS 

Formação de profissionais como tradutor e intérprete de Libras, atuando em 

rede estadual e municipal desenvolvendo projetos de inclusão de surdos. 

Elaboração de pesquisas resultantes de experiências, interação e observações 

nos cenários de minorias por parte dos acadêmicos. 
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Promoção de acesso à informação às comunidades de minorias com relação a 

diretos e deveres; 

Capacitação, informação e orientação às escolas, empresas e instituições 

através de palestras, oficinas e consultorias por meio de docentes e discentes 

voluntários; 

Produção e distribuição gratuita de cartilhas e material informativo a respeito da 

surdez; 

Produção e distribuição gratuita de cartilhas e material informativo a respeito de 

deficiências;  

Confecção e disponibilização de material pedagógico adaptado; 

Confecção e disponibilização de rampas móveis; 

Promoção, para a comunidade externa, de eventos como workshop, fórum e 

seminários com o objetivo de fomentar as questões próprias de direitos 

humanos; 

Capacitação a docentes da comunidade externa através de cursos de extensão 

em Libras – Língua Brasileira de Sinais e cursos de braile; 

Capacitação a profissionais de diversas áreas através de Curso de 

Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica com ênfase na 

Educação Inclusiva; 

Formação acadêmica através de disciplinas de Libras, de Educação Inclusiva e 

Educação e Diversidade; 

Elaboração de projeto arquitetônico de acessibilidade para uma escola 

municipal no município de Alfenas.MG 

Elaboração de pesquisa a fim de mapear o atendimento odontológico à pessoa 

surda; 

Elaboração de documento norteador para a inserção e permanência do 

discente acadêmico; 

Desenvolvimento de aplicativo em Libras a fim de auxiliar o aprendizado da 

Língua de Sinais; 

Membro atuante do COMDALF- Conselho Municipal das Pessoas com 

Deficiência de Alfenas 
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Intérprete e tradutor de Libras - Língua Brasileira de Sinais - atuando 

voluntariamente na comunidade surda. 

 

2. LIDERANÇA 

2.1. EQUIPE ENVOLVIDA 

● Prof. Rogério Ramos do Prado – Diretoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários – UNIFENAS – campus   Alfenas  

● Profa. Maria Cristina da Silva – Coordenação do Curso de Pedagogia e 

docente UNIFENAS -  campus Alfenas 

● Profa. Sandra Alves Miranda – Docente UNIFENAS –campus Alfenas 

● Marina Couto da Silva – Discente do curso de Especialização e egressa do 

Curso de Administração – UNIFENAS – campus Alfenas. 

● Docentes e discentes atuam na organização e execução de forma sazonal. 

 

2.2. PARTICIPAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO  

 

O Projeto SINAIS – Sinalização de Apoio à Inclusão é apoiado e respaldado 

pelas altas autoridades institucionais. 

● Magnífica Reitora Dra. Maria do Rosário Araújo Vellano; 

● Prof. Dr. Mário Sérgio de Oliveira Swerts – Pró-reitoria acadêmica. 

UNIFENAS;  

● Profa. Dra. Gerusa Dias Siqueira Vilela Terra – Diretoria de Graduação 

UNIFENAS;  

● Profa. Dra. Laura Helena Órfão – Diretoria Adjunta de Pesquisa e Pós-

Graduação – UNIFENAS; 

● Professores Coordenadores de todos os Cursos - UNIFENAS. 
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3. FOCO 

O principal foco é a integração de acadêmicos com a comunidade que 

representa as minorias, as pessoas com deficiências e idosos. 

JUSTIFICATIVA: Por comungar dos princípios inclusivistas e por acreditar e 

praticar a excelência acadêmica esta instituição assume o compromisso de 

amenizar as desigualdades sociais, fruto de desinformação, através da troca de 

experiências resultante do envolvimento de alunos com as questões sociais na 

busca de soluções que possam promover a qualidade de vida e garantir a 

cidadania àqueles.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. O programa foi proposto pela comunidade acadêmica em resposta ao 

aprendizado via literatura e legislação vigente uma vez que não havia 

consonância entre o apreendido e a realidade. Embora, textualmente, os 

direitos ao acesso estavam postos, o observado retratava descaso, 

desinformação e desrespeito à cidadania. Desta forma, ficou evidente a 

necessidade de uma atuação por parte dos acadêmicos legitimando a 

responsabilidade social contida na formação acadêmica holística. O programa 

está na quinta edição e a culminância acontece fora do campus em evento com 

a participação de acadêmicos, escolas, instituições asilares, APAEs, 

associações, secretarias municipais, conselhos municipais e empresas e, uma 

vez que vai de encontro aos objetivos da comunidade escolar, passou a fazer 

parte do calendário letivo, como dia escolar. Os depoimentos de acadêmicos e 

da comunidade envolvida relatando a importância do projeto foram registrados 

em vídeos. 

 

4.2. As atividades dos eventos realizados são patrocinadas pela UNIFENAS e 

parceiros locais. 

 

4.3. O retorno dos investimentos realizados ainda não é mensurável. 
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4.4. Uma das situações observadas é a humanização presente nos fazeres 

acadêmicos como, por exemplo, o interesse pelas pesquisas abordando o tema 

inclusão, acessibilidade e direitos humanos. A busca por mais formação via 

cursos de extensão em Libras, braile e especialização voltados para o tema, 

bem como a inserção significativa na disciplina de Libras. A mudança da 

cultura acadêmica observada na postura do discente ao respeitar a vaga 

destinada às pessoas com mobilidade reduzida, à cobrança da presença do 

intérprete de Libras nos eventos. O interesse pelo trabalho voluntário com 

intuito de levar informação e prestação de serviços às comunidades envolvidas, 

como a construção de uma biblioteca em uma instituição filantrópica do 

município de Alfenas.  

 

4.5. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, A Secretaria 

Municipal de Saúde de Alfenas, o COMDALF – Conselho Municipal das 

pessoas com Deficiência de Alfenas e acadêmicos da UNIFENAS expressam o 

reconhecimento da importância do projeto para a comunidade acadêmica e 

comunidade externa em vídeos e redes sociais.  

 

4.6. Os alunos se conscientizam da importância do respeito às diferenças, 

reconhecendo a necessidade de uma formação acadêmica preocupada com a 

promoção humana de modo que a aquisição de conhecimentos obtidos no 

banco acadêmico gere produtos que atendam a demandas sociais que até 

então não eram socialmente negligenciadas. Esta nova consciência eleva 

autoestima do acadêmico, pois o coloca num cenário no qual seu papel é de 

agente transformador enquanto futuro profissional, fazendo consequentemente 

que este vislumbre um futuro mais equânime para as novas gerações. 

 

4.7. A política inclusivista do campus, divulgada através de ações como o 

programa SINAIS, em cujo escopo comporta uma práxis voltada para a 

inclusão e permanência de acadêmicos surdos, com TEA – Transtorno do 

Espectro Autista, com mobilidade reduzida, demais deficiências e a formação 
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holística voltada para o combate à exclusão faz com que o Curso de Pedagogia  

e demais cursos do campus expressem para sociedade o compromisso com a 

responsabilidade social. 

 

4.8. O Projeto SINAIS é convidado durante todo o ano para dar palestras e 

consultorias em escolas e empresas e por suas ações de relevância na 

comunidade, foi agraciado como um dos 20 melhores projetos sociais no 

Prêmio Assis Chateubriand de Responsabilidade Social, promovido pela TV 

Alterosa, NETSU e UNIFENAS. 

 

4.9. O Projeto SINAIS é relevante para a sociedade Alfenense e adjacências 

visto que a maioria dos profissionais que atuam nas escolas municipais de 

Alfenas e região no AEE – Atendimento Educacional Especializado e como 

intérprete de Libras receberam formação dentro do programa 

4.10. O Projeto SINAIS é reconhecido regionalmente pelas ações 

desenvolvidas. Os eventos promovidos fazem parte do calendário de escolas e 

APAES como também do calendário acadêmico da UNIVERSIDADE.  

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

O Projeto SINAIS viabiliza ao acadêmico vivenciar na prática os conhecimentos 

adquiridos no banco acadêmico de forma interdisciplinar e transversal visto que 

discentes de vários cursos compartilham saberes entre si e entre a comunidade 

favorecendo a busca de soluções para as questões de falta de acessibilidade 

comunicacional, arquitetônica e atitudinal. Sendo assim, contribuindo com o 

aumento de conhecimento dos acadêmicos, professores e usuários. Para a 

coordenação, o trabalho flui de forma natural e objetiva graças ao apoio da 

Instituição, dos alunos, dos professores e do envolvimento e aceitação das 

comunidades que representam os grupos de minorias. O projeto proporciona 

um aprendizado real e significativo dada a interação entre teoria e fazeres.  
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6. AÇÕES DE CONTINUIDADE  

O Projeto SINAIS está em sua quinta edição e este ano ocorrerá a sexta 

edição, cuja culminância será em novembro. Durante todo o ano serão feitas 

palestras, oficinas, consultorias e workshop em instituições, empresas e 

escolas. O programa visa atender, em linhas gerais, a demanda da sociedade 

que requer profissionais qualificados para atender em todos os segmentos 

sociais aos indivíduos que necessitam de uma atenção diferenciada para 

romper as barreiras da exclusão. E, desta forma, incentivar e valorizar o 

trabalho voluntário na prestação de serviços oferecido pelos acadêmicos.  

  

7. ANEXOS: Seguem anexo publicações da UNIFENAS/FETA na inclusão de 

pessoas com deficiências: Centro PRO-SORRISO, Cartilha de Inclusão Digital, 

GUIA de RESPONSABILIDADE SOCIAL, ANAIS dos Fóruns de Extensão.. 

 

DEPOIMENTOS DOS ENVOLVIDOS 

 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241500505920471

/  

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1263381733732348

/  

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241487679255087

/  

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241465325923989

/ 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241446735925848

/ 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240812462655942

/ 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240800045990517

/ 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241500505920471/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241500505920471/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1263381733732348/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1263381733732348/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241487679255087/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241487679255087/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241465325923989/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241465325923989/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241446735925848/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1241446735925848/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240812462655942/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240812462655942/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240800045990517/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240800045990517/
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https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240772915993230

/ 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240604322676756

/ 

 

A – FOTOS DE CULMINÂNCIA DO PROJETO SINAIS – SINALIZAÇÃO DE 

APOIO À INCLUSÃO SOCIAL. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6XyHz7xpIA  

 

 

https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240772915993230/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240772915993230/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240604322676756/
https://www.facebook.com/mariacristina.silva.33865/videos/1240604322676756/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI
https://www.youtube.com/watch?v=t6XyHz7xpIA
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI
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https://www.youtube.com/watch?v=t6XyHz7xpIA  

 

 

 

B- FOTOS DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6XyHz7xpIA
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C- FOTOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ADAPTADO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLi0-tFnHPY  

 

D – FOTOS DE RAMPA MOVEL PRODUZIDA POR ACADÊMICOS. 

 

 

RAMPA SENDO TESTADA POR  PESSOA DEFICIENTE DA APAE -ALFENAS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLi0-tFnHPY
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RAMPA PLANEJADA POR ACADÊMICOS E EXECUTADA PELA 

PREFEITURA DE ALFENAS – TESTADA PELA PRESIDENTE DO COMDALF. 

 

  

 

RAMPA IDEALIZADA E EXECUTADA POR ACADÊMICOS E DOADA AO 

GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ALFENAS 
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E- FOTOS DE CARTILHAS PRODUZIDAS PELA UNIVERSIDADE E 

DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE. 

 

            

CARTILHA – INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO – COMPORTAMENTO 

INCLUSIVO 
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CARTILHA – INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO – LIBRAS/SURDEZ 

http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/CartilhaLibras.pdf  

 

F- FOTOS DE APLICATIVO PARA O APRENDIZADO DE LIBRAS 

DESENVOLVIDO POR ACADÊMICOS. 

 

http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/CartilhaLibras.pdf
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ALUNOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE 

LIBRAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-iaO8rnRTw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-iaO8rnRTw
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G – FOTOS DE PREMIAÇÃO DADA À EGRESSA DO PROJETO SINAIS 

POR  PROJETO INÉDITO DESENVOLVIDO COM ALUNOS SURDOS  EM 

ESCOLA ESTADUAL NO MUNÍCIPO DE DIVISA NOVA – MG 

 

 

 

LINKS REFERENTES A TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR EGRSSA NA 

COMUNIDADE 
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https://www.facebook.com/unifenas.pedagogia/photos/a.234995763295970.537

32.176974672431413/1404908016304733/?type=3&theater  

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv-2edicao/videos/v/aluno-de-

divisa-nova-e-o-vencedor-do-eptv-na-escola-sul-de-minas-2016/5328337/  

https://www.educacao.mg.gov.br/ajuda/story/9317-oficina-de-libras-promove-

inclusao-e-interacao-entre-estudantes-de-divisa-nova  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/unifenas.pedagogia/photos/a.234995763295970.53732.176974672431413/1404908016304733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/unifenas.pedagogia/photos/a.234995763295970.53732.176974672431413/1404908016304733/?type=3&theater
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv-2edicao/videos/v/aluno-de-divisa-nova-e-o-vencedor-do-eptv-na-escola-sul-de-minas-2016/5328337/
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv-2edicao/videos/v/aluno-de-divisa-nova-e-o-vencedor-do-eptv-na-escola-sul-de-minas-2016/5328337/
https://www.educacao.mg.gov.br/ajuda/story/9317-oficina-de-libras-promove-inclusao-e-interacao-entre-estudantes-de-divisa-nova
https://www.educacao.mg.gov.br/ajuda/story/9317-oficina-de-libras-promove-inclusao-e-interacao-entre-estudantes-de-divisa-nova
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https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYv8Gl-

NfYAhXBDJAKHVxcAl8QFghlMAQ&url=https%3A%2F%2Fpt-

br.facebook.com%2Fsecretariadeeducacaomg%2Fphotos%2Fa.263245773747

312.62045.259205867484636%2F1831179120287295%2F%3Ftype%3D3&usg

=AOvVaw2rBGJlrhDxiF38ZGgJXMA8   

H – LINKS E FOTOS DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO 

PROJETO SINAIS. 

 

http://www.unifenas.br/noticia.asp?note=uni_1020  

http://www.unifenas.br/extensao/eventospassados/xiforum/anais09.asp  

http://restaurantedoslagos.com.br/noticia.asp?note=uni_2062    

https://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_1947  

http://www.unifenas.br/extensao/xiiiforum/anais13.asp  

http://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_2564  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI  

http://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_2564  

http://www.unifenas.br/extensao/xivforum/anais120.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/xiiforum/Cd/index.html  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.unifenas.br/noticia.asp?note=uni_1020
http://www.unifenas.br/extensao/eventospassados/xiforum/anais09.asp
http://restaurantedoslagos.com.br/noticia.asp?note=uni_2062
https://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_1947
http://www.unifenas.br/extensao/xiiiforum/anais13.asp
http://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_2564
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=7sfyJqGjXCI
http://unifenas.br/noticia.asp?note=uni_2564
http://www.unifenas.br/extensao/xivforum/anais120.asp
http://www.unifenas.br/extensao/xiiforum/Cd/index.html
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PRESENÇA DE PALESTRANTE SURDA PROFESSORA MICHELE MURTA 

UFMG. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYkY5kM78go&feature=share  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYkY5kM78go&feature=share
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I –LINK REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DE MISSA  

https://www.youtube.com/watch?v=UYkY5kM78go&feature=share  

J- LINK REFERENTE A  PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

SURDOS ASILADOS 

https://www.youtube.com/watch?v=9WGckDzIH84  

K –LINK REFERENTE  À CAPACITAÇÃO DE DOCENTES EXTERNOS 

https://www.youtube.com/watch?v=oLxktwd7U7Y  

https://www.youtube.com/watch?v=r3mzbpPymwQ  

 L – LINK REFERENTE AOS CURSOS DE LIBRAS 

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2007/cursoe143.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2007/cursoe145.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2008/cursoe186.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2008/cursoe188.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe216.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe213.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe212.asp  

https://www.youtube.com/watch?v=UYkY5kM78go&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9WGckDzIH84
https://www.youtube.com/watch?v=oLxktwd7U7Y
https://www.youtube.com/watch?v=r3mzbpPymwQ
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2007/cursoe143.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2007/cursoe145.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2008/cursoe186.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2008/cursoe188.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe216.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe213.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe212.asp
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http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe211.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe210.asp 

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe199.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2010/cursoe217.asp 

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe234.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe257.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe264.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2012/cursoe287.asp 

http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2013/cursoe293.asp  

http://www.unifenas.br/extensao/2016/ce_libras/  

   

 J - LINK REFERENTE AOS CURSOS DE BRAILE 

http://www.unifenas.br/extensao/2017/ce_braile/index.asp  

 

 

 K- LINK REFERENTE À PREMIAÇÃO – Prêmio  Assis Chateubriand de 

Responsabilidade Social, promovido pela TV Alterosa, NETSU e 

UNIFENAS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CSigEd49yU  

 

 

L- PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA ADEQUAÇÃO DE ESCOLA 

MUNICIPAL DE ALFENAS ELABORADO POR ACADÊMICOS. 

 

  

  APÊNDICE A 

http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe211.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe210.asp
http://www.unifenas.br/extensao/cursos2009/cursoe199.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2010/cursoe217.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe234.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe257.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2011/cursoe264.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2012/cursoe287.asp
http://www.unifenas.br/extensao/Cursos2013/cursoe293.asp
http://www.unifenas.br/extensao/2016/ce_libras/
http://www.unifenas.br/extensao/2017/ce_braile/index.asp
https://www.youtube.com/watch?v=6CSigEd49yU
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C  
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M- DOCUMENTO ELABORADO A FIM DE GARANTIR A INSERÇÃO E 
PERMANÊNCIA DO ALUNO COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA 
 
 

Política Institucional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista 
 

Introdução 

 

A educação no século XXI avançou consideravelmente, não só em perspectiva 

tecnológica, mas também na concepção de Direitos Humanos, buscando 

conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis, a fim de mudar as 

condições históricas de produção da exclusão dentro e fora da escola e 

promover uma educação inclusiva. Dessa forma, cada instituição de ensino 

deve pleitear, em seu projeto político pedagógico, ações - de âmbito político, 

cultural, social e pedagógico - que defendam o direito de todos os alunos 

estarem juntos, em situações de participação e aprendizagem, sem nenhum 

tipo de discriminação.  

A convivência com pessoas na universidade, seja em sala de aula, seja nos 

momentos de interação social e lazer, possibilita a percepção de uma 

variabilidade e diversidade enorme de características que os educandos podem 

apresentar, dentre elas o autismo, atualmente denominado de Transtornos do 

Espectro Autista (TEA). 

A partir de referenciais legais específicos, entende-se que as instituições 

necessitam repensar sua organização, o que implica em mudanças estruturais 
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e culturais, para incluir pessoas com Transtorno do Espectro Autista em suas 

especificidades. As pessoas com Transtorno do Espectro Autista devem ter 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e social, que considere suas 

potencialidades, bem como não restrinja sua participação em determinados 

ambientes e atividades com base na deficiência. 

Nessa perspectiva, a Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS 

apresenta a Política Institucional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, que acompanha os avanços do conhecimento 

na área e promove a construção de um sistema educacional inclusivo. 

 

I. Marco normativo 

 

Com o objetivo de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente, foi 

implantada a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que trata da Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA).  

Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro 

autista aquela portadora [sic.] de síndrome clínica caracterizada como 

deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal 

e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, 

interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 
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O art. 3º da respectiva lei estabelece, como direitos da pessoa com transtorno 

do espectro autista, entre outros, o acesso à educação e ao ensino 

profissionalizante, nas classes comuns de ensino regular, bem como, se 

comprovada a necessidade, terá direito a acompanhante especializado.  

Em observância à Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, a UNIFENAS compõe uma comissão para sua implementação, por meio 

da criação de princípios norteadores, iniciativas e ações, observando sua 

responsabilidade social quanto à inclusão de pessoas com TEA no contexto 

educacional, com a finalidade de assegurar o acesso educacional, profissional 

e social. 

 

II. Ações 

Nesse sentido, esta comissão estabelece, para implementação da lei, os 

seguintes princípios institucionais norteadores e ações de ensino a serem 

desenvolvidas na instituição: 

 

3.1 Matrícula 

 

Para a garantia do direito à educação em nível superior, preconizado no inciso 

IV, alínea a, do artigo 3º da Lei no 12.764/2012, a UNIFENAS efetuará a 

matrícula dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes 

comuns de ensino regular, assegurando o acesso à escolarização, bem como 

ofertará os serviços da educação especial, dentre os quais: o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) complementar e o profissional de 

apoio.  

Por ser uma instituição de ensino privada, submetida às normas gerais da 

educação nacional, o custo desse atendimento integrará a planilha de custos 

da instituição de ensino, não cabendo o repasse de despesas decorrentes da 
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educação especial à família do estudante ou inserção de cláusula contratual 

que exima a instituição, em qualquer nível de ensino, dessa obrigação.  

 

3.2 Integração 

O SOP ofertará o projeto da Integração, voltado para alunos ingressantes, com 

o intuito de promover a aproximação dos alunos à Universidade como um todo 

e a interação entre os próprios alunos de uma forma bastante dinâmica, além 

da preocupação de despertar o senso crítico e a curiosidade dos ingressantes 

a aprofundarem seus conhecimentos nas áreas específicas e 

profissionalizantes de seu curso, a fim de que possam despertar ou perceber 

afinidade por áreas do seu curso. Assim, caso houver uma pessoa com TEA 

nas turmas iniciais, espera-se envolver o ingressante ao ambiente universitário, 

com intuito de facilitar sua transição do ensino médio ao superior e sua 

integração. 

Os alunos  poderão ser atendidos em suas especificidades e, de certa forma, a  

Instituição estará preocupada não só com a formação profissional do aluno, 

mas também com a pessoa do aluno como cidadão. O que se pretende com a 

implantação desse serviço é demonstrar que a Instituição também avança e 

investe em novas abordagens, com propósito da educação superior.  Desta 

forma, a implantação é compreensiva tanto no âmbito educacional, como no 

social. 

O projeto de Integração acontecerá na semana de boas vindas, quando o aluno 

chega na universidade. Trabalha-se com uma abordagem preventiva em 

promoção da saúde, utilizando o Sociodrama Educacional. Nesse momento, 

acontece a apresentação do SOP e o aluno é informado de todos os recursos 

disponíveis na universidade para seu atendimento, inclusive relativo às 

necessidades de pessoas com TEA. 

O encontro grupal possibilitará a integração,  uma tomada de consciência e um 

vislumbre de novas alternativas frente a questões comuns, repensando as 
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estruturas do cotidiano universitário na direção de uma melhor qualidade de 

vida do acadêmico. A dinâmica grupal permitirá que os participantes se 

deparem com muitas formas de viver uma mesma situação, possibilitando um 

conhecimento amplo e aumentando a experiência de cada componente. É um 

espaço onde há trocas de experiências e um aumento do repertório de 

respostas frente ao mundo, servindo de suporte social em relação à vida 

acadêmica e seu desempenho, no momento escolar e, futuramente, como 

profissional.  

 

3.3 Formação de professores 

 

Uma das principais ações da Universidade, na implementação da Lei n. 12.764 

será a de colaborar na formação dos professores e planejamento pedagógico 

para atuar com os alunos do programa. A formação dos profissionais da 

educação possibilitará a construção de conhecimento para práticas 

educacionais que propiciem o desenvolvimento sociocognitivo dos estudantes 

com transtorno do espectro autista.  

Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada deve subsidiar os 

profissionais, visando à/ao:  

• Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do 

estudante no contexto educacional, para possibilitar a construção de 

processos de significação da experiência educacional;  

• Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por 

meio da antecipação da organização das atividades inerentes ao cotidiano 

educacional;  

• Organização de todas as atividades escolares de forma compartilhada com 

os demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, 

tais como: horário reduzido, alimentação em horário diferenciado, aula em 

espaços separados;  
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• Reconhecimento da universidade como um espaço de aprendizagem que 

proporciona a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das 

relações sociais e de novas competências, mediante as situações 

desafiadoras;  

• Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação 

pedagógica, valorizando os pequenos progressos de cada estudante em 

relação a si mesmo e ao grupo em que está inserido;  

• Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos 

avanços e desafios enfrentados no processo de escolarização, bem como 

dos fatores extraescolares que possam interferir nesse processo;  

• Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o 

estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, 

sensoriais, cognitivas, afetivas e emocionais;  

• Identificação das competências de comunicação e linguagem 

desenvolvidas pelo estudante, vislumbrando estratégias visuais de 

comunicação, no âmbito da educação escolar, que favoreçam seu uso 

funcional no cotidiano educacional e demais ambientes sociais;  

• Interlocução com a área clínica quando o estudante estiver submetido a 

tratamento terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre 

seu desenvolvimento;  

• Flexibilização, mediante as diferenças de desenvolvimento emocional, 

social e intelectual dos estudantes com transtorno do espectro autista, 

possibilitando experiências diversificadas no aprendizado e na vivência 

entre os pares;  

• Acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico 

da universidade, para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 

de competências, considerando a multiplicidade de dimensões que 

envolvem o domínio de conteúdo, a resolução das tarefas e as relações 

interpessoais, ao longo da escolarização;  

• Aquisição de conhecimentos teórico-metodológicos da área da Tecnologia 

Assistiva, voltada à Comunicação Alternativa para estes sujeitos.  
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• Planejamento e organização do atendimento educacional especializado 

considerando as características individuais de cada estudante que 

apresenta transtornos do espectro autista, com a elaboração do plano de 

atendimento objetivando a eliminação de barreiras que dificultam ou 

impedem a interação social e a comunicação.  

Dessa forma, serão tomadas medidas práticas iniciais para contribuir para a 

formação docente, como a elaboração e distribuição de um manual (cf. ANEXO 

I) para orientar especificamente os professores a identificar alunos com TEA e 

a tomar as medidas corretas para sua inclusão. Além disso, serão promovidas 

palestras, debates, minicursos para a comunidade acadêmica, com o objetivo 

de promover os direitos da pessoa com TEA; e será incentivada a pesquisa na 

área, para que os profissionais possam aumentar seu conhecimento sobre o 

assunto, bem como atender as especificidades da pessoa com TEA.  

 

3.4 AEE - Atendimento Educacional Especializado 

  

Tendo em vista que o consentimento do aluno é necessário antes de qualquer 

avaliação e que os pais também devem fornecer consentimento para 

avaliações e apreciações, atribui-se as seguintes competências à equipe 

multidisciplinar que compõe o AEE: 

1. Receber, via coordenador de curso, o aluno para Avaliação Pedagógica, a 

fim de encaminhamento ao SOP (Serviço de Orientação Psicopedagógica)  

e  à CLEPSI (Clínica Escola de Psicologia),  para avaliação clínica e 

posteriores laudos. 

2. Garantir a confecção, execução e acompanhamento do Plano Educacional 

Individualizado (cf. 3.4.1), mediante laudo, para se estabelecer 

aproximadamente o grau de TEA e seus comprometimentos.   

3. Articular-se com coordenadores de curso e com os professores regentes de 

salas, nas quais o aluno com TEA  esteja inserido. 

4. Acompanhar o desempenho pedagógico bem como as interações sociais 

do aluno com TEA. 



 
 

68 

 

5. Orientar o corpo docente com relação a ações pedagógicas próprias a 

alunos com TEA, quando solicitados. 

6. Garantir ledores e/ou transcritores, sempre que necessário.  

7. Articular-se com a família, sempre que necessário. 

8. Articular-se com a rede de apoio, sempre que necessário. 

9. Monitorar o aluno em sala mediante necessidade prevista em laudo. 

10. Proporcionar palestras sobre o tema, a fim de esclarecer a comunidade 

acadêmica, facilitando a inclusão e permanência da pessoa com TEA. 

 A fim de atingir os objetivos previstos, o AEE conta com uma rede de 

apoio, como a Clínica Escola de Psicologia, a Clínica de Fonoaudiologia, o 

Laboratório Pedagógico, o Hospital Universitário Alzira Vellano. 

Inicialmente, o AEE é formado pela seguinte equipe multidisciplinar: Ana 

Francisca de Oliveira; Maria Cristina da Silva; Marilane Carvalho; Rosane 

Carvalho da Silveira Abbade. 

 

3.4.1 PEI - Plano de Educação Individualizada 

É um plano elaborado especialmente para o aluno com TEA. O PEI visa 

ao atendimento das dificuldades de aprendizagem das necessidades especiais 

dos educandos e ao favorecimento de sua escolarização. Considera 

as competências e potencialidades dos alunos, tendo como referência o 

currículo regular.  

 

3.4.2 Programa de apoio extracurricular  

O programa de apoio em horário extracurricular será disponibilizado 

sempre que identificada a necessidade individual do estudante, visando à 

acessibilidade às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais 

necessários. Dentre os aspectos a serem observados na oferta desse serviço 

educacional, destaca-se que esse apoio:  

• Destina-se aos estudantes que encontram barreiras na compreensão da 

rotina  e do espaço acadêmicos, por exemplo, ao participar de eventos; 

realizar pesquisas na biblioteca; comunicar-se com a 
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universidade/professores via internet, utilizando serviços como TIUWEB 

(Terminal Informativo da Unifenas) ou NED (Núcleo de Ensino a Distância) 

etc. 

• Destina-se aos estudantes que não realizam as atividades de alimentação, 

higiene, comunicação ou locomoção com autonomia e independência, 

possibilitando seu desenvolvimento pessoal e social;  

• Justifica-se quando a necessidade específica do estudante não for 

atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais 

estudantes;  

• Não é substitutivo à escolarização ou ao atendimento educacional 

especializado, mas articula-se às atividades da aula comum, da sala de 

recursos multifuncionais e demais atividades escolares;  

• Deve ser periodicamente avaliado pela universidade, juntamente com a 

família, quanto a sua efetividade e necessidade de continuidade.  

O programa de apoio às pessoas com TEA no contexto educacional envolve, 

para sua aplicação efetiva, a capacitação de monitores e estagiários para 

acompanharem os alunos atendidos e atuarem na sensibilização das famílias 

dos alunos com TEA. 

Isso nos leva a outro aspecto necessário para a consecução da inclusão 

escolar, a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.  

 

3.5 Participação da comunidade 

 

Por meio de projetos de extensão, palestras, encontros, a UNIFENAS 

estimulará a participação da comunidade, não só na formulação, mas também 

implantação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas voltadas para 

as pessoas com transtorno do espectro autista, o que constituirá um dos 

mecanismos centrais para a garantia da execução dessa política, de acordo 

com os atuais preceitos legais, políticos e pedagógicos que asseguram às 
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pessoas com TEA o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis.  

 

3.6 Pesquisa científica 

 

Por meio do estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

neurocognitivos, psicodinâmico, psicopedagógicos entre outros, a UNIFENAS 

divulga o conhecimento, com o objetivo de investigar estratégias para a 

inclusão e permanência de pessoas com TEA no contexto universitário; 

instrumentalizar a comunidade acadêmica com relação à inclusão de pessoas 

com TEA; orientar o trabalho do corpo docente; promover a conscientização, 

responsabilidade e mudança de atitude e contribuir para a implementação de 

políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista. 

 

VII. Considerações finais 

  

A implementação de uma Política Institucional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista é um desafio, pois implica em 

grandes mudança na formação e gestão das universidades. Será necessária a 

formação dos docentes, para que possa compreender a deficiência ou 

limitação pedagógica das pessoas com TEA e saber como auxiliá-lo. A gestão 

também tem papel fundamental nesse processo, pois precisa garantir a 

constituição de ações para o fim de proteção dos direitos de pessoas com TEA, 

o que envolve todos os setores que constituem a universidade. 

Não se pode imaginar que a educação inclusiva na universidade limite-se a um 

discurso ideológico, mas são necessárias ações concretas, como as propostas 

neste documento, com o fim de transformar a prática pedagógica nas 

instituições de ensino, possibilitando, assim, aos professores acesso ao 

conhecimento e condições plenas para lidar com as especificidades 

educacionais de pessoas com TEA, por meio de uma política institucional 
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efetiva, constituindo-se um programa institucional preparado para atender a 

chegada desse novo grupo às universidades, garantindo, na prática, igualdade 

de condições para o acesso ao conhecimento. 

Embora o assunto já venha sendo discutido desde a década de 90, o trabalho 

na universidade com pessoas com TEA ainda é muito recente. Dessa forma, é 

necessário que a universidade, diante de seu papel social de formação, 

assuma o compromisso de construir, cotidianamente, espaços de 

aprendizagem, capazes de garantir a socialização do conhecimento acadêmico 

em condições de igualdade a todos os atores sociais que a compõem. Além 

disso, cada pessoa com TEA exige um tipo de acompanhamento específico e 

individualizado que exige a participação dos pais, dos familiares, dos colegas 

de classe, o que envolve a universidade inteira e a família no desenvolvimento 

de mecanismos necessários para a compreensão das especificidades dos 

estudantes dos cursos de graduação com TEA e das possibilidades de atendê-

las. 

O acesso a uma educação com bom nível de qualidade é direito garantido pela 

legislação vigente às pessoas portadoras de TEA, assim é fundamental que 

esta legislação seja de conhecimento de todos para que estes direitos se 

materializem e para que se fortaleça a constituição de uma Política Institucional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na 

sua essência.  
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ANEXO I 

 

Manual de orientação ao professor para 
proteção dos direitos da pessoa com 
transtorno do espectro autista 

 

I.  O que é Transtorno do Espectro Autista?  

 

O Transtorno do Espectro Autista ou TEA classifica-se entre os Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, grupo de condições com início no período do 

desenvolvimento que se manifesta antes de a pessoa ingressar na escola, 

sendo caracterizados por prejuízos no funcionamento pessoal, social, 

acadêmico ou profissional. O TEA, um dos possíveis Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação 

social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficit na 

reciprocidade social em comportamentos não verbais e de comunicação 

usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e 

compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o 

diagnóstico do TEA requer a presença de padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou atividades.   

O DSM-5 (Diagnóstico de Saúde Mental 5), lançado em maio de 2013, inclui 

algumas mudanças significativas para os critérios de diagnósticos para o 

autismo, agrupando várias doenças anteriormente separadas num grande 

grupo. O novo nome para a categoria, Transtorno do Espectro do Autismo, 

inclui Transtorno Autístico (autismo), Transtorno de Asperger, Transtorno 

Desintegrativo da Infância, e Transtorno Global ou Invasivo do 

Desenvolvimento sem outra especificação. Nessa última revisão do DSM, 

esses transtornos não existem como diagnósticos distintos no espectro do 
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autismo. Em vez disso, com exceção da Síndrome de Rett, eles vão ser 

incluídos no diagnóstico de “Transtorno do Espectro do Autismo”. Síndrome de 

Rett torna-se uma entidade própria e deixa de ser parte do espectro do 

autismo. 

Embora seja possível distinguir claramente a diferença entre as pessoas com 

TEA‟s e aqueles com o funcionamento neurotípico, é mais difícil de 

diagnosticar os subtipos válidos e consistentes. Uma vez que todas as pessoas 

com transtornos do espectro autista exibem alguns dos comportamentos 

típicos, passou-se a considerar que seria melhor redefinir o diagnóstico por 

gravidade do que ter um rótulo completamente separado. 

A versão anterior do DSM tinha três critérios principais para diagnóstico: 

Déficits de Linguagem; Déficits sociais; Comportamentos estereotipados ou 

repetitivos. O DSM-V tem apenas duas áreas principais: comunicação social e 

os déficits, bem como os comportamentos fixos ou repetitivos. O documento 

explica que é difícil separar os déficits de comunicação e os déficits sociais, 

uma vez que estas duas áreas se sobrepõem de forma significativa. A 

comunicação é frequentemente utilizada para fins sociais, e os déficits de 

comunicação podem afetar drasticamente o desempenho social. 

Os atrasos de linguagem passam então a não fazer parte do diagnóstico. 

Anteriormente, um atraso de linguagem era um fator significativo no diagnóstico 

de autismo clássico. Além disso, os indivíduos com Transtorno de Asperger 

não poderiam ter um atraso de linguagem, a fim de receber esse diagnóstico. 

Atrasos de linguagem podem ocorrer por muitas razões e não consistentes em 

todo o espectro do autismo, desta forma, a equipe de desenvolvimento do 

DSM-V sentiu que eles não devem ser necessários para o diagnóstico.  

Atrasos de linguagem não são características exclusivas dos transtornos do 

espectro do autismo e nem universais dentro dele. Podem ser definidos, mais 

apropriadamente, como fatores que influenciam nos sintomas clínicos de TEA, 

e não como critérios do diagnóstico do autismo para esses transtornos. Isto 

significa que algumas pessoas podem precisar de ser reavaliadas para ver se 

cumprem os novos critérios.  
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O DSM-V produziu critérios de limiar mais rigorosos que tendem a excluir do 

diagnóstico indivíduos de alto funcionamento, consequentemente, impedindo a 

sua elegibilidade para serviços, mesmo quando podem se beneficiar com o 

tratamento. No entanto, é importante ressaltar que este limite superior pode 

ajudar a lidar com a explosão de diagnósticos (de TEA) dados dos últimos anos 

que pode ser parcialmente alimentada por critérios com limites menos 

definidos. Os requisitos rigorosos para os sintomas centrais do TEA podem 

resultar em menor número de pessoas diagnosticadas. Uma vez que as 

pessoas com todos os níveis de autismo apresentam muitas das mesmas 

características, mas variam no grau ao qual eles exibem essas características, 

os novos critérios DSM-V podem refletir melhor que o autismo é um espectro 

de transtornos, ao invés de um grupo de síndromes distintas. 

Para ser diagnosticado com TEA, o indivíduo deve ter apresentado sintomas 

que comecem na infância precocemente e devem comprometer a capacidade 

do indivíduo em função da sua vida e do dia a dia. Precisa apresentar um 

grupo de sintomas caracterizados por um espectro compartilhado de prejuízos 

qualitativos na interação social, associados a comportamentos repetitivos e 

interesses restritos pronunciados. Há uma grande heterogeneidade na 

apresentação fenotípica do TEA, tanto com relação à configuração como a 

severidade dos sintomas comportamentais. 

 

II. E como suspeitar se uma pessoa pode estar dentro dessa 

categoria?  

 

Segundo o DSM-V atualmente a pessoa para receber o diagnóstico de 

Transtorno do Espectro do Autismo deve preencher os critérios abaixo: 

A.  Déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e 

nas interações sociais, em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo 

que se segue, atualmente ou por história prévia: 

1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de 
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abordagem social anormal e dificuldades para estabelecer uma 

conversa normal a compartilhamento reduzido de interesses, emoções 

ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. 

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para 

interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não-

verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem 

corporal ou déficits na compreensão e uso de gestos, a ausência total 

de expressões faciais e comunicação não verbal.  

3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, 

variando, por exemplo, de dificuldades em ajustar o comportamento 

para se adequar a contextos sociais diversos a dificuldade em 

compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência 

de interesses por pares.  

A. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, 

conforme manifestado por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou 

por história prévia. 

1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos 

(por exemplo: estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos ou girar 

objetos, ecolalia, frases idiossincráticas). 

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões 

ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (por exemplo, 

sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com 

transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, 

necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos 

alimentos diariamente). 

3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou 

foco (por exemplo, forte apego a ou preocupação com objetos 

incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos). 

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por 

aspectos sensoriais do ambiente (por exemplo, indiferença aparente a 

dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar 
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ou tocar objetos de maneira excessiva, fascinação por luzes ou 

movimento). 

A. Os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não 

se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o 

limite de suas capacidades ou podem ser mascarados por estratégias 

aprendidas mais tarde na vida. 

B. Os sintomas causam prejuízos clinicamente significativos no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no 

presente. 

C. Essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência 

intelectual ou por atraso global do desenvolvimento. Como deficiência 

intelectual e TEA costumam ser comórbidos, para fazer o diagnóstico da 

comorbidade de TEA e deficiência intelectual, a comunicação social deve 

estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. 

OBS. a) A gravidade do TEA baseia-se em prejuízos na comunicação social e 

em padrões de comportamento restritos e repetitivos. A gravidade de 

dificuldades de comunicação social e de comportamentos restritos e repetitivos 

deve ser classificada em separado. Contudo, as categorias de gravidade não 

devem ser usadas para determinar a escolha e a previsão de serviços; isso 

somente pode ser definido de maneira individual e mediante a discussão de 

prioridades e metas pessoais. b) Indivíduos com atrasos acentuados na 

comunicação social, cujos sintomas, porém, não atendam de outras formas 

critérios do TEA, devem ser avaliados em relação a transtorno da comunicação 

social (pragmática).  

No diagnóstico de TEA, deve-se especificar as comorbidades: se é com ou 

sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem 

comprometimento da linguagem concomitante; associado a alguma condição 

médica ou genética conhecida ou a fator ambiental; associado a outro 

transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental ou com 

catatonia. 

No caso de TEA associado a alguma condição médica ou genética conhecida 



 
 

77 

 

ou a fator ambiental ou a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou 

comportamental, é importante que a gravidade seja registrada como nível de 

apoio necessário a cada um dos dois domínios (por exemplo, exigindo apoio 

muito substancial para déficits na comunicação social e apoio substancial para 

comportamentos restritos e repetitivos). A especificação “com ou sem 

comprometimento intelectual concomitante” deve ser registrada em seguida. 

Em relação ao especificador “com ou sem comprometimento intelectual 

concomitante”, há a necessidade de compreender o perfil intelectual 

(frequentemente irregular) de uma pessoa com TEA para interpretar as 

características diagnósticas e de intervenção. É necessário estimar 

separadamente as habilidades verbais e não verbais para avaliar pontos fortes 

do indivíduo. Em geral, a percepção visual na pessoa com TEA é mais 

aguçada, sendo esta um recurso a ser utilizado pelo professor que muito pode 

beneficiar a pessoa/aluno na aprendizagem. Quando “com comprometimento 

da linguagem concomitante”, as descrições podem incluir ausência de fala 

inteligível, apenas palavras isoladas ou fala telegráfica e, quando “sem 

comprometimento da linguagem”, pode ser descrito por fala em frases 

completas ou fala fluente. As linguagens expressiva e receptiva devem ser 

consideradas em separado, uma vez que a linguagem receptiva pode se 

mostrar mais atrasada do que o desenvolvimento da linguagem expressiva. 

Desta forma, se o professor tiver algum aluno, sem diagnóstico expresso, com 

alguns desses sinais é muito importante que o encaminhamento para o SOP 

(Serviço de Orientação Psicopedagógica)/CLEPSI (Clínica Escola de 

Psicologia) seja feito o mais rápido possível a fim de se estabelecer um 

diagnóstico confiável e tratamento efetivo para o aluno. O diagnóstico formal é 

feito por investigação clínica feita por equipe multidisciplinar. A escolha e a 

previsão de serviços e intervenção somente podem ser definidas de maneira 

individual e mediante a discussão de prioridades e metas pessoais. 

Até o momento não há nenhuma cura comprovada, mas, ao longo das últimas 

décadas, pesquisas bem documentadas têm mostrado que a maioria das 

pessoas com TEA responde muito bem à intervenção precoce e intensiva, 
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principalmente nos anos iniciais (antes dos cinco anos), às estratégias de 

manejo dos comportamentos e ações educacionais e de saúde integradas e 

que continuam a se beneficiar das intervenções durante toda a vida.  Os muitos 

sinais de alerta já indicam que não existe “A” pessoa autista, no sentido 

delimitado de quadro sintomático. Portanto, não existe “A” intervenção que 

funcione para todos. As medicações, quando necessárias, são utilizadas para 

tratamento dos sintomas periféricos que podem estar associados com o quadro 

(insônia, hiperatividade, agressividade) e até o momento não existem 

medicações para o tratamento dos sintomas centrais do quadro. Trabalhos de 

estimulação neurocognitiva, de treino em habilidades sociais, validação das 

emoções, difusão de estratégias eficazes no manejo comportamental e 

cognitivo, entre outros tem mostrado resultados bastante positivos. 

 

III. Como identificar se o aluno está dentro dessa categoria?   

 

Esses alunos podem ser muito diferentes entre eles. Os déficits verbais e não 

verbais na comunicação social têm manifestações variadas dependendo da 

idade, do nível intelectual e da capacidade linguística do indivíduo, bem como 

de outros fatores, como história de tratamento e apoio atual. Muitos 

apresentam déficit de linguagem, as quais variam de ausência total da fala, 

passando por atrasos na linguagem, compreensão reduzida da fala, fala em 

eco até linguagem explicitamente afetada ou literal. Mas mesmo que as 

habilidades linguísticas formais estejam (por exemplo, vocabulário, gramática) 

intactas, o uso da linguagem para comunicação social recíproca (pragmática) 

está prejudicado no TEA.  

 Déficits na reciprocidade socioemocional (por exemplo, capacidade de 

envolvimento com os outros e compartilhamento de ideias e sentimentos)  que 

estavam claramente evidentes quando crianças, que podem apresentar 

pequena ou nenhuma capacidade de iniciar interações sociais e de 

compartilhar emoções, além de imitação reduzida ou ausente do 
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comportamento de outros, no universitário ou vestibulando estará 

invariavelmente presente mais em outra ordem. A linguagem poderá ser mais 

unilateral, com menor ou sem reciprocidade social, usada mais para solicitar ou 

rotular do que para comentar, compartilhar sentimentos ou conversar. No 

adulto sem deficiência intelectual ou atraso de linguagem, os déficits na 

reciprocidade socioemocional podem aparecer mais em dificuldade de 

processamento e resposta a pistas sociais complexas (por exemplo, como e 

quando entrar em uma conversa, o que não dizer). Mesmo os adultos que 

desenvolveram estratégias compensatórias para alguns desafios sociais ainda 

enfrentam dificuldades em situações novas ou sem apoio, sofrendo com 

esforço ou ansiedade para, de forma consciente, calcular o que é socialmente 

intuitivo para a maioria dos indivíduos. 

Os déficits em comportamentos de comunicação não verbal usados para 

interações sociais são expressos por uso reduzido, ausente ou atípico de 

contato visual, gestos, expressões faciais, orientação corporal ou entonação da 

fala. Quando criança um aspecto é atenção compartilhada prejudicada, 

conforme manifestada por falta de gestos de apontar, mostrar ou trazer objeto 

para compartilhar o interesse com outros ou dificuldade para apontar ou o olhar 

indicador de outras pessoas. Ao longo dos anos seu repertório é menor do que 

o de outros e costumam fracassar no uso de gestos expressivos com 

espontaneidade na comunicação. Nos adultos com linguagem fluente, a 

dificuldade para coordenar a comunicação não verbal com a fala pode passar a 

impressão de “linguagem corporal” estranha, rígida ou exagerada durante as 

interações. Pode ter contato visual relativamente bom quando fala, mas com 

integração insatisfatória entre contato visual, gestos, postura corporal, prosódia 

e expressão facial para comunicação social. 

 O déficit para desenvolver, manter e compreender as relações varia 

muito com a idade, gênero e cultura. Pode ter interesse social ausente, 

reduzido ou atípico. Pode ter um amigo (amigo âncora), rejeição de outros, 

passividade ou abordagens inadequadas que pareçam agressivas ou 

disruptivas. Quando crianças costuma existir uma falta de jogo social e 
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imaginação compartilhados (por exemplo, brincar de fingir de forma flexível e 

adequada à idade), insistência em brincar seguindo regras muito fixas. Quando 

adultos podem relutar em entender qual o comportamento considerado 

apropriado em uma situação e não em outra (por exemplo, comportamento 

casual durante uma entrevista de emprego) ou as diversas formas de 

linguagem para comunicação (por exemplo, ironia mentirinhas).  

Pode existir aparente preferência por atividades solitárias ou por interações 

com pessoas muito mais jovens ou mais velhas. Pode haver com frequência o 

desejo de estabelecer amizades sem uma ideia completa ou realista do que 

isso significa (por exemplo, amizades unilaterais ou baseadas unicamente em 

interesses especiais compartilhados).  É importante observar o relacionamento 

em geral (em termos de reciprocidade).  

Com relação aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses 

ou atividades, os comportamentos estereotipados ou repetitivos podem incluir 

as estereotipias motoras simples (por exemplo, abanar as mãos, estalar os 

dedos), uso repetitivos de objetos (por exemplo, girar moedas, enfileirar 

objetos) e fala repetitiva (por exemplo, ecolalia, repetição atrasada ou imediata 

de palavras ouvidas, uso de “tu” ao referir-se a si mesmo, uso estereotipado de 

palavras, frases ou padrões de prosódia). Adesão excessiva a rotinas e 

padrões restritos de comportamento podem ser manifestados por resistência a 

mudanças (por exemplo, sofrimento relativo a mudanças aparentemente 

pequenas, como embalagem de um alimento favorito; insistência em aderir a 

regras; rigidez de pensamento) ou por padrões ritualizados de comportamento 

verbal e não verbal (por exemplo, perguntas repetitivas, percorrer um 

perímetro). 

Interesses altamente limitados e fixos é um outro indicador (criança muito 

apegada ao liquidificador; adulto que gasta horas escrevendo tabela com 

horário). Alguns encantamentos podem estar relacionados a hipo ou 

hiperreatividade a estímulos sensoriais, emite respostas extremadas a sons e 

texturas específicos, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, 

encantamento por luzes ou objetos giratórios, e algumas vezes aparente 
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indiferença a dor, calor ou frio. Reações extremas ou rituais envolvendo gosto, 

cheiro, textura ou aparência da comida ou excesso de restrições alimentares 

são comuns. 

Desta forma, a linguagem literal, o vocabulário muito rebuscado, a capacidade 

de falar horas sem parar sobre um determinado tema, parecendo “pequenos 

professores”, o isolamento, a agitação psicomotora, comportamentos 

ritualísticos, movimentos repetitivos, conversas não muito coerente, 

ingenuidade aumentada, entre outros, são indicadores de TEA. Um aluno com 

TEA pode com maior frequência ter dias em que não consegue se concentrar 

para fazer as atividades.  Pode conseguir acompanhar o conteúdo em sala de 

aula e tirar boas notas, mas socialmente pode se comportar de modo 

inadequado. Não conseguir fazer ou manter amizades por um longo período, 

ou parecer não se importar muito com a opinião e o desejo dos outros colegas 

ou professores.  

Pode permanece sozinho, não se interessar muito pelas outras pessoas, 

passar muito tempo só, parecendo indiferente ao que ocorre ao seu redor. 

Preferir fazer os trabalhos individualmente, ficar sozinho nos intervalos ou 

evitar estar com outras pessoas porque é mais difícil para ele entender e 

interagir com o outro. Fazer confusão pois não entende quando um amigo dá 

um “sorriso” para o outro. O que será que aquele „sorriso‟ significa? Para o 

autista é mais difícil interpretar o que o outro quer dizer. Por isso é melhor que 

diga exatamente o que ele tem que fazer e o que você espera dele.  

O autista é mais ansioso, apresenta uma agitação interna que é muito intensa, 

o fluxo do pensamento é muito intenso e para controle da ansiedade realiza os 

movimentos estereotipados, anda pela sala ou quer sair da sala. Pode repetir o 

mesmo assunto várias vezes ou ser muito focado em algo de seu interesse. 

Em geral vai muito bem em matérias que envolvem o raciocínio lógico, 

apreciam muito desafios lógicos. Já em interpretação de texto, pode apresentar 

muita dificuldade. Muitos possuem uma memória fotográfica e são melhores no 

visual que no verbal (pensam por imagem), portanto aprendem com maior 

facilidade pela via visual e com assuntos de seu interesse.  
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As características do autismo geralmente afetam a pessoa durante a vida toda, 

embora possam mudar consideravelmente ao longo do tempo e em resposta a 

intervenções recebidas. Intervenções precoces e intensivas podem fazer 

diferenças extraordinárias no desenvolvimento e na qualidade de vida dessa 

pessoa e de sua família.  

Vale esclarecer que muitos adultos com TEA aprendem a suprimir 

comportamentos repetitivos em público e que os interesses especiais podem 

constituir fonte de prazer e motivação, proporcionando vias de educação e 

emprego. Na universidade os interesses podem e devem ser explorados. 

Considerando-se que estão na universidade é possível que possam apresentar 

algumas dessas características de forma mais sutil.  

O que se compreende é que existe uma especificidade de funcionamento 

neurocognitivo com infinidade de combinações de manifestações clínicas que 

irão determinar um funcionamento cognitivo e um jeito de ser de cada aluno 

com TEA. Um indivíduo levemente afetado pelo TEA pode, inclusive, parecer 

apenas peculiar (“esquisito”) e levar uma vida normal. 

 

 

 


