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Resumo da Proposta:
Este projeto trata-se de uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco, tendo como público alvo crianças com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus pais/cuidadores. O objetivo do projeto é promover a acessibilidade
comunicacional de crianças com TEA por meio do uso de uma ferramenta de comunicação alternativa, estimulando o
desenvolvimento da interação social e contribuindo para seu processo de aprendizagem, inclusão social e qualidade de
vida. A ação extensionista será realizada no período de abril a dezembro de 2018, terá sessões de intervenção
fonoaudiológica individuais semanais, interação dialógica com discussões semanais com discentes, docentes e
cuidadores, confecções de materiais de baixa tecnologia de acessibilidade comunicacional com discentes, docentes e
pais/cuidadores, para as crianças com TEA, bem como para utilização em seu ambiente familiar e escolar e encontros
semanais com pais/cuidadores para sensibilização do uso da comunicação alternativa junto as crianças e para o
aprendizado sobre o uso de aplicativos e materiais de comunicação alternativa. O projeto envolve uma equipe com 6
profissionais e 9 estudantes. Acredita-se que esse projeto de caráter interdisciplinar trará grande contribuição no
empoderamento sobre acessibilidade comunicacional a todos os envolvidos, trazendo uma transformação social para as
famílias envolvidas. É um projeto de caráter inovador dentro da Universidade que trará um impacto na formação dos
alunos assim como fortalecerá a importância da assistência fonoaudiológica para a acessibilidade comunicacional de
pessoas com TEA, e, consequentemente, melhora no processo de inclusão, bem estar e na qualidade de vida das
crianças que serão atendidas e de suas famílias.

Objetivo Geral:
Promover a acessibilidade comunicacional com o uso da comunicação alternativa para crianças com TEA

Objetivos Específicos:
- Realizar avaliação da comunicação funcional em crianças com diagnóstico de TEA;
- Favorecer o uso da Comunicação Alternativa em crianças com TEA por meio de sessões fonoaudiológica individual;
- Promover a acessibilidade comunicacional de crianças com TEA em ambientes sociais realizando encontros com
orientações e oficinas para elaboração de materiais de acessibilidade comunicacional para pais/cuidadores das crianças
com TEA;
- Promover discussão dialógica semanalmente com os participantes do projeto;
- Sistematizar o registro e composição de acervo de banco de dados para pesquisas de graduação e pós graduação;

- Elaborar conteúdo para publicação científica;
- Contribuir com a formação interdisciplinar e interprofissional aos alunos de Fonoaudiologia sobre acessibilidade
comunicacional em crianças com transtorno do espectro autista;

