
 
 

 

 

EDITAL Nº 02/2022 – Curso de Extensão: Formação de professores para a 

inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

PREÂMBULO 

 

A UEMG Divinópolis e a Coordenação de Extensão da Unidade tornam público o 

edital para abertura de inscrições para o Curso de Extensão Formação de 

professores para a inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) às professoras e professores da Rede Pública da Educação básica 

do município de Divinópolis e região circundante e cuidadores/familiares de 

crianças com TEA. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 1º – As inscrições ocorrerão entre os dias 05/09/2022 a 12/09/2022, por meio 

do preenchimento do formulário disponível no link:  

https://docs.google.com/forms/d/1o6n7C5u2TjoBRP7ItIL4xXzOKRxcaWy6GC

eU4jAhH-4/edit?usp=sharing 

 

Art. 2º – Para a efetivação da inscrição é necessário preencher o formulário (link 

acima). Serão consideradas as primeiras oitenta inscrições (A convocação para o 

curso será realizada via e-mail informado no formulário de inscrição). No 

formulário serão solicitados os seguintes documentos: 

 

a) Cópia do RG (em PDF);  

b) Declaração da escola de vínculo de trabalho OU Cópia de documento de 

Identificação do servidor público OU Carta de próprio punho de 

familiar/cuidador de criança com TEA. (Cópia em PDF). 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o6n7C5u2TjoBRP7ItIL4xXzOKRxcaWy6GCeU4jAhH-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o6n7C5u2TjoBRP7ItIL4xXzOKRxcaWy6GCeU4jAhH-4/edit?usp=sharing


 
 

 

 

DO PÚBLICO-ALVO 

Art. 3º – O curso é destinado a professoras e professores da Rede Pública da 

Educação Básica do município de Divinópolis e região circundante e 

cuidadores/familiares de crianças com TEA. 

 

Parágrafo único – Pré-requisitos: ser professor/a em exercício em Escola da 

Rede Pública da Educação Básica do município de Divinópolis e região 

circundante e/ou cuidadores/familiares de crianças com TEA, além de possuir 

acesso a computador ou celular/smartphone com acesso à internet e capacidade 

para usar a plataforma TEAMS. 

 

DO CURSO 

Art. 4º – O curso é uma iniciativa da Comissão de Inclusão da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade Divinópolis, em colaboração com 

professores de diferentes perspectivas teórico-metodológicas e áreas parcelares 

do conhecimento, como Psicologia, Pedagogia e Educação Física, tem caráter 

extensionista e interdisciplinar e será ofertado gratuitamente na modalidade on-

line, por meio da plataforma Microsoft TEAMS. Ele é voltado à formação 

continuada de professores da Educação Básica da Rede Municipal de Divinópolis, 

no Estado de Minas Gerais, com foco no melhor desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

A coordenação do curso é da equipe responsável pela proposição e realização 

dos seis módulos temáticos do curso de extensão, composta pelos seguintes 

docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis: 

Professor Me. Márcio Pereira – Módulo I: Políticas Públicas e inclusão da pessoa 

com Transtorno do Espectro autista no âmbito escolar; Módulo VI Acessibilidade e 

a inclusão educacional da pessoa com TEA; Professora Dra. Mara Salgado – 

Módulo II: Enfrentamentos ao preconceito na Educação Especial Inclusiva: 

contribuições das pesquisas brasileiras; Professora Dra. Jéssica Bruna Santana 

Silva – Módulo III: TEA: definições diagnósticas do Espectro do Autismo, 

estimulação cognitiva, complexidades e desmistificações; Professor Dr. Diego 

Costa Lima – Módulo IV: Programa de habilidades sociais educativas para 



 
 

 

professores e familiares de crianças com TEA; Professor Me. Otávio Rodrigues de 

Paula – Módulo V: Contribuições da Educação Física ao desenvolvimento das 

crianças e adolescentes com TEA 

 

Art. 5º – Serão oferecidas 80 vagas, com turma única. 

 

Art. 6º – A distribuição das vagas acontecerá da seguinte forma:  

 70 vagas para professores(as) da Rede pública da Educação do Município de 

Divinópolis e região circundante. 

 10 vagas para cuidadores/familiares de crianças com TEA. 

 

Parágrafo único – Ao completar as vagas, os demais interessados ficarão na 

lista de espera.  

 

Art. 7º – O curso será realizado entre os dias 17/09/2022 a 08/10/2022 e terá uma 

carga horária total de 48 horas. As aulas síncronas serão aos sábados das 8:00h 

às 12:00h e das 14:00h às 18:00h e as atividades assíncronas ocorrerão de 18 às 

21 horas, via plataforma virtual TEAMS, tendo cada dia uma carga horária de 5 

horas/aula, de acordo com o cronograma abaixo:  

 

CRONOGRAMA 

DIA DETALHAMENTO 

17/09 Manhã 

Aulas 

Síncronas: 

Módulo I 

(das 08:00h 

às 12:00h) 

Síncrono (4h) Módulo I - Políticas Públicas e inclusão da pessoa 

com Transtorno do Espectro autista no âmbito escolar - Prof. Me. 

Márcio Pereira 

1 - O percurso das políticas Públicas de inclusão e o autismo. 

2 – Lei n 12,764/2012. 

3 – Dificuldades encontradas na inclusão educacional da pessoa com 

TEA. 

Assíncrono (4h) 



 
 

 

▪ Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

17/09 Tarde 

Aulas 

Síncronas: 

Módulo II 

(das 14:00h 

às 18:00h) 

Síncrono (4h) Módulo II - ENFRENTAMENTOS AO PRECONCEITO 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA – CONTRIBUIÇÕES DAS 

PESQUISAS BRASILEIRAS - Profa. Dra. Mara Salgado 

1. Diferença e preconceito: processos psicossociais e educacionais. 

2. Inclusão e exclusão nos processos educacionais. 

3. Pesquisas sobre o preconceito na Educação Inclusiva: enfrentamentos 

e possibilidades inclusivas 

Assíncrono (4h) 

▪ Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

24/09 Manhã 

Aulas 

síncronas 

Módulo III 

(das 08:00h 

às 12:00h) 

MÓDULO III – PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS 

PARA PROFESSORES E FAMILIARES DE CRIANÇAS COM TEA – 

Prof. Dr. Diego Costa Lima 

1. Tarefas interpessoais, habilidades sociais e competência social; 

2. Classes e subclasses de Habilidades Sociais; 

3. Habilidades sociais educativas de pais e professores: avaliação e 

possibilidades de intervenção. 

Assíncrono (4h) 

 Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

24/09 Tarde 

Aulas 

síncronas 

Módulo IV 

(das 14:00h 

às 18:00h) 

Síncrono (4h) MÓDULO IV - TEA: DEFINIÇÕES DIAGNÓSTICAS DO 

ESPECTRO DO AUTISMO, COMPLEXIDADES E DESMISTIFICAÇÕES 

– Profa. Dra. Jéssica Santana 

1. Transtornos do neurodesenvolvimento e caracterização diagnóstica do 

TEA.  

2. Intervenção precoce e neuroplasticidade.  



 
 

 

3. A ocorrência de comorbidades e a importância do diagnóstico 

diferencial. Desmistificando o TEA.  

Assíncrono (4h) 

▪ Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

08/10 Manhã 

Aulas 

síncronas 

Módulo V 

(das 08:00h 

às 12:00h) 

Síncrono (4h) MÓDULO V – CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA AO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM TEA – Prof. Me. Otávio Rodrigues 

1. Educação física e autismo: perspectivas de pais, alunos, professores e 

seus desafios. 

3. Comportamento motor no transtorno do espectro autista. 

4. Estratégias de ensino para inclusão de jovens e crianças com TEA em 

atividades físicas e esportivas 

Assíncrono (4h) 

▪ Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

08/10 Tarde 

Aulas 

síncronas 

Módulo VI 

(das 14:00h 

às 18:00h) 

Síncrono (4h) - MÓDULO VI – ACESSIBILIDADE E A INCLUSÃO 

EDUCACIONAL DA PESSOA COM TEA – Prof. Me. Márcio Pereira 

1 – Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) - Instrumento Político-

Pedagógico  

2 - Adaptações Curriculares  

3 - Intervenções em situações de agressividade protagonizadas pelas 

crianças com TEA.  

 Assíncrono (4h) 

▪ Leitura de artigos que subsidiam as discussões e atividades no 

módulo. 

 

Art. 8º – O material bibliográfico do curso será disponibilizado no Microsoft 

Teams. 

 



 
 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Art. 9º – A seleção dos alunos será feita obedecendo aos seguintes critérios:  

1. Comprovar ser professor/a da rede pública de ensino do município de 

Divinópolis e/ou Região circundante (documento de comprovação anexado no 

formulário de inscrição);  

2. Se declarar em carta de próprio punho ser familiar e/ou cuidador de crianças 

com TEA (documento em PDF anexado no formulário de inscrição). 

3. Estar entre os oitenta primeiros inscritos. 

 

Parágrafo único – Serão analisadas as 80 primeiras inscrições, em ordem de 

envio, por data, com o objetivo de atender às vagas previstas. Caso as vagas não 

sejam preenchidas, serão analisadas as demais inscrições. 

 

DO RESULTADO DA SELEÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Art. 10 – Os resultados serão enviados por e-mail a todos os inscritos até o dia 

13/09/2022. 

DO CERTIFICADO 

Art. 11 – Terá direito ao certificado o aluno com 75% de frequência nos 

momentos síncronos comprovada pela chamada on-line. 

Art. 12 – O certificado será emitido pela Coordenação de Extensão da UEMG 

Unidade Divinópolis.  

Art. 13 – O certificado de participação será enviado por e-mail aos cursistas.  

Divinópolis, 25 de julho de 2022. 

 

 

 

 
Janaina Visibeli Barros 

Coordenadora de Extensão 
UEMG Unidade Divinópolis 


