ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO, ARTICULAÇÃO E EXTENSÃO

EDITAL
Nome do Evento: Formação sobre Transtorno do Espectro Autista
Tipo de Evento: Curso
Modalidade do Curso: À distância - Plataforma Moodle
Organização: Gerência de Capacitação, Articulação e Extensão – GECAE
Centro: Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista/Núcleo De
Atendimento Educacional Especializado
Coordenação do Centro: Mariele Finatto
Elaboração do Projeto: Mariele Finatto, Lívia Ferreira e Fabiana Garcez.
Objetivo: Capacitar apenas profissionais que atuam no atendimento aos
educandos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA.
Obs¹: Critério para participação no curso – conhecimento básico em informática e
mídias digitais. Quem não for do público-alvo será indeferido do curso, os casos
omissos serão resolvidos pela GECAE.
Público Alvo: Profissionais que atendem educandos com TEA na Rede Regular de
Ensino e nas Instituições Especializadas/CAESPs.
Período: A partir de 03 de maio de 2022, às 8 horas.
Abertura: dia 03 de maio às 8 horas.
Prazo de Inscrição: A partir de 03 de maio de 2022, às 8 Horas.
Nota: Fica estabelecido que a desistência ou reprovação do servidor do evento em que
foi inscrito, por 02 (duas) vezes consecutivas, sem justificativa, implicará no veto de seu
nome em novos eventos por um prazo de 6 (seis) meses (Resolução Nº
001/2013/FCEE).
Obs²: Para ter acesso ao curso, OBRIGATORIAMENTE, você deve responder a
Pesquisa de Confirmação de Inscrição.
Carga Horária: 33 horas
LOCAL: Plataforma Moodle. http://enavirtual.sc.gov.br/
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Módulo 01:
•Definindo o TEA e compreendendo seu perfil cognitivo? (15h)
•Videoaula 1;
•Leitura do documento “Diretrizes dos centros de atendimento educacional

especializado do estado de Santa Catarina: Transtorno do Espectro Autista”
(FCEE, 2022). •Leitura do artigo “Transtorno do Espectro Autista: onde estamos e
para
onde
vamos”
(SCHMIDT,
2017).
Disponível
em:
https://doi.org/10.4025/psicolestud.v22i2.34651 •Leitura do capítulo 1 do material
“Autismo: compreensão e práticas baseadas em evidências” (LIBEALESSO,
LACERDA, 2020). Disponível em:
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00312283.pdf
Módulo 02:
•Práticas de ensino (15h)
•Videoaula 2;
•Leitura do documento “Diretrizes dos centros de atendimento educacional
especializado do estado de Santa Catarina: Transtorno do Espectro Autista”
(FCEE, 2022).
•Leitura do capítulo 2 do material “Autismo: compreensão e práticas baseadas em
evidências” (LIBEALESSO, LACERDA, 2020). Disponível em:
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00312283.pdf
Extra:
•Fórum de dúvidas (opcional)
•Este fórum ficará aberto durante todo o curso, onde os cursistas poderão descrever
as dúvidas que possam surgir durante seus estudos.
•As dúvidas serão esclarecidas na aula síncrona.
Extra:
•Fórum de estudo de caso (opcional)
•Este fórum ficará aberto durante todo o curso, onde os cursistas poderão relatar
algum estudo de caso com dúvidas pontuais sobre seus educandos com TEA.
•Os estudos de caso serão debatidos na aula síncrona.
•Extra:
•Aula síncrona no meet (3h) (opcional)
•Neste momento as dúvidas e os estudos de caso serão discutidos.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
Data
Apresentação:
A
partir
de
03/05/22

Horário

Tema

Docente

8 horas

Fórum de Apresentação
Pesquisa de confirmação
Midiateca

Lívia Ferreira
Mariele Finatto
Fabiana Garcez

Módulo 1:
Definindo o TEA e
compreendendo
seu

Lívia Ferreira
Mariele Finatto
Fabiana Garcez

perfil cognitivo.
Módulo 2:
Práticas de ensino .

Lívia Ferreira
Mariele Finatto
Fabiana Garcez

Aula síncrona no meet
(3h) (opcional),

Lívia Ferreira
Mariele Finatto
Fabiana Garcez

Avaliação do curso

Lisiane Correa

TUTORAS: Lívia Ferreira; Mariele Finatto, Fabiana Garcez
Processo: Processo FCEE 1667/22
CERTIFICAÇÃO: Terá direito ao Certificado o aluno com 100% de frequência e
participação em todas as atividades propostas no Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem – AVEA. Para os aprovados os certificados serão disponibilizados na
Plataforma Moodle, após 30 (trinta dias úteis) do encerramento do curso.
Obs³: O certificado ficará aberto na plataforma, sendo que, obrigatoriamente o
cursista deverá fazer o download e validar seu certificado com a chave de
verificação.
Contato para sanar dúvidas sobre o curso: fcee.ead@gmail.com
RECURSOS FINANCEIROS: Sem custos
RECURSOS MATERIAIS: O material de apoio será disponibilizado na plataforma
São José, 28/04/2022
EDILSON DOS SANTOS GODINHO

Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial

