INFORMAÇÕES IMPORTANTES: É FUNDAMENTAL A LEITURA DE TODO O CONTEÚDO

O Programa do Instituto Farol de Treinamento Prático de Assistentes Terapêuticos (ATs) especializado em intervenção
precoce naturalista intensiva tem por finalidade preparar ATs para trabalharem com crianças de até 36 meses de
idade que possuem risco de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) ou que já possuem o diagnóstico confirmado.
O Treinamento contempla conteúdos teóricos e ateliês teórico-práticos, além de atendimento às crianças. Os(as) ATs
participam de todo o treinamento. Não está prevista a participação dos responsáveis das crianças em nenhuma
atividade do curso, visto que o foco é na formação dos(as) ATs.
O objetivo é ensinar competências básicas para os(as) ATs iniciarem o processo de intervenção. Para garantia de uma
boa qualidade de implementação, mesmo após finalizado o treinamento, é obrigatória a busca de supervisão semanal
por profissional capacitado para tal. Com isso, o curso permite a titulação de Assistente Terapêutico, não tendo o
profissional formado permissão para ser o responsável por casos clínicos.
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A quem o Treinamento Prático de
Assistentes Terapêuticos se destina?
Se destina a profissionais ou graduandos (a partir do 2º período) das
seguintes áreas de Saúde ou Educação ou pais de crianças com TEA
que desejam trabalhar como Assistentes Terapêuticos:
Psicologia / Neuropsicologia
Fonoaudiologia
Terapia Ocupacional
Fisioterapia
Pedagogia / Psicopedagogia
Educação Física
Educação Especializada
Serviço Social
Analista do Comportamento
Medicina, Pediatria, Neuropediatria e Psiquiatria Infantil
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Quais são os pré-requisitos?

Ter disponibilidade para atender
uma criança entre 18 e 36 meses
com risco ou com diagnóstico de TEA
por pelo menos o período do curso
(verificar cronograma).

Ter disponibilidade para participar
das atividades ao vivo.

Estar formada ou em formação
dentro das áreas indicadas.
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COMO O NOSSO TREINAMENTO É BASEADO EM PRÁTICA SUPERVISIONADA, SERÁ
NECESSÁRIO REALIZAR ATENDIMENTOS CLÍNICOS DURANTE O TREINAMENTO.
É necessário que o(a) Assistente Terapêutico(a) tenha disponibilidade para
atender uma criança nos seguintes termos:
Possuir entre 18 e 36 meses de idade;
Possuir risco ou diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo.
É de responsabilidade exclusiva do(a) AT:
Encontrar uma criança dentro dos termos indicados disponível para
atendimento por pelo menos o período do curso;
A obtenção obrigatória da autorização do responsável legal pela criança
para realização do curso e compartilhamento dos vídeos e imagens da
mesma e pessoas e/ou ambientes relacionados durante o treinamento.
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Materiais necessários
Brinquedos de interesse da criança à disposição da
mesma no espaço preparado onde serão realizados os
atendimentos;
Tripé para a filmagem dos atendimentos;
Internet com bom funcionamento para as aulas teóricas e
as vídeo retroações;
Caderno para anotações;
Criação da pasta secreta para upload dos vídeos gravados.
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Indicação para leitura prévia :
ROGERS, S. L.; DAWSON, G.; VISMARA, L.A. (2015). Autismo: Compreender e agir em família. Lisboa: Lidel
– Edições Técnicas, Ltda.
TODOROV, João; HENRIQUES, Marcelo. O que não é e o que pode vir a ser comportamento. Revista
Brasileira de Análise do Comportamento / Brazilian Journal of Behavior Analysis, 2013, vol. 9, No 1, 7478.
LOPES, Thiago A. Autismo: Primeiros Passos da Estimulação. Florianópolis: Instituto Farol, 2019. E-Book.
BOSA, C. A. As relações entre autismo, comportamento social e função executiva. Psicologia: Reflexão e
Crítica, v.14, n.2, p.281-287, 2001.
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Com quem você irá aprender?
clique nas fotos dos profissionais para confeirar os currículos completos

Caissa Viana

Clarisse Gomes

Lígia Rolim

Carolina Lopes

Luiza Garrido

Kamilla Lopes

Débora Barros

Fernanda Dantas

Vittória Palma

ETAPAS DO CURSO
etapa teórica - etapa prática - etapa final

I- Etapa teórica
A primeira etapa do curso acontece de forma remota, com
conteúdos teóricos gravados e exercícios, que envolve 7
(sete) aulas, com carga horária total de 3 horas e
exercícios relacionados ao conteúdo. Ao final dessa etapa,
o(a) aluno(a) precisa realizar a avaliação teórica com 10
questões de múltipla escolha sobre todo o conteúdo visto ao
longo da primeira etapa, devendo atingir, no mínimo, 70% de
acerto.

Após aprovação na avaliação teórica e conclusão da primeira etapa, o(a) aluno(a) deverá solicitar
o agendamento do início da etapa prática através do e-mail: profissional@institutofarol.com
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II- Etapa prática
Com base nos conceitos e técnicas aprendidos durante a etapa
teórica, o(a) aluno(a) deverá realizar um atendimento
terapêutico de 1h com a criança selecionada, gravando a sessão
e disponibilizando-a na pasta privada para retroação no
primeiro encontro síncrono (vídeo 1).
*confira o fluxo do(a) aluno(a) no próximo slide.

Essa etapa envolverá:
6 atendimentos a crianças entre 18 a 36 meses de idade com
risco ou com diagnóstico de TEA;
6 videoretroações de 20 minutos cada, realizadas ao longo
de duas semanas;
O aluno terá a oportunidade de assistir também as vídeo
retroações dos outros participantes de sua turma.
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Fluxo do(a) aluno(a) na etapa prática - Exemplo
Pré-requisitos:
Concluído a etapa teórica
Vídeo 1 já gravado

Agendamento
etapa prática

Ao final de cada vídeo retroação, o(a) aluno(a) deverá gravar um
novo atendimento a fim de que possa se beneficiar das orientações
do seu professor e para que haja um acompanhamento de sua
evolução.

Semana 1

Lembre-se: o
vídeo 4 já deve
estar gravado
para o início da
semana 2

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

vídeo retroação 1
(análise do vídeo1)

gravação vídeo 2

vídeo retroação 2
(análise do vídeo2)

gravação vídeo 3

vídeo retroação 3
(análise do vídeo3)

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

vídeo retroação 4
(análise do vídeo4)

gravação vídeo 5

vídeo retroação 5
(análise do vídeo5)

gravação vídeo 6

vídeo retroação 6
(análise do vídeo6)

Semana 2
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O(a) aluno(a) deverá se inscrever em uma das três turmas
disponíveis
para
as
vídeo
retroações,
mediante
disponibilidade de vagas, sendo elas em horários pré-definidos
(8h, 13h ou 17h) nas segundas, quartas e sextas-feiras de duas
semanas consecutivas, conforme especificado no exemplo de
cronograma a seguir:

segunda-feira

Turma
08h
Turma
13h
Turma
17h

terça-feira

quarta-feira quinta-feira sexta-feira

aluno1

aluno 1

aluno 1

aluno 2

aluno 2

aluno 2

aluno 3

aluno 3

aluno 3

aluno 4

aluno 4

aluno 4

aluno 5

aluno 5

aluno 5

aluno 6

aluno 6

aluno 6

aluno 7

aluno 7

aluno 7

aluno 8

aluno 8

aluno 8

aluno 9

aluno 9

aluno 9

*Atente que as terças e quintas-feiras, bem como o final de semana, são dias disponíveis para
atendimento e gravação dos vídeos. Certifique-se de que a sua criança terá horários
disponíveis antes de realizar o agendamento da sua etapa prática.

ATENÇÃO
É necessário gravar TODOS os vídeos da intervenção durante o período do treinamento em pasta confidencial, com acesso restrito
apenas aos profissionais do treinamento e aos responsáveis pela criança.
Não gravar nenhuma aula ou material não autorizado.
Se houver indisponibilidade por parte da criança em atendimento ou do(a) Assistente Terapêutico(a) por qualquer motivo,
infelizmente o horário não será disponibilizado em outro momento ou alterado.
Sugerimos ainda que o(a) Assistente Terapêutico(a) já tenha outra criança disponível (em sobreaviso) com a qual possa realizar o
atendimento caso haja imprevistos com a criança inicialmente estabelecida.
Cada atividade ao vivo terá o tempo de tolerância de atraso de 10 minutos. Após esse tempo, a atividade iniciará normalmente e o
conteúdo não será repetido.
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III- Etapa final
Após a conclusão da etapa prática, o aluno terá o prazo de 1 (uma)
semana para submeter na pasta privada e secreta um atendimento de 1
(uma) hora para avaliação das supervisoras, nos seguintes termos:
Gravação de 1 hora de duração seguida e sem cortes na pasta da
criança já usada anteriormente.
Marcar nos comentários do vídeo uma atividade com objeto e uma
atividade sem objeto (rotina sensório social) nas quais o AT avalie
que melhor conseguiu aplicar os princípios vistos no curso.

Caso o(a) aluno(a) não atinja a fidelidade mínima para a aprovação no curso, poderá
submeter 1 (um) novo vídeo para avaliação no prazo de um mês (30 dias)
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O certificado do curso é disponibilizado mediante
aprovação do participante na avaliação final.
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Vantagens que você encontrará apenas no Instituto Farol:
Curso com formação teórica e prática (inteiramente on-line);

Flexibilidade para conciliar seus estudos em sua rotina;

Acesso a todo material da etapa teórica por 1 ano;

Titulação pela instituição mais renomada em Intervenção
Precoce Naturalista no Brasil;

Inclusão na lista em nosso site com todos os ATs treinados
pelo Farol, para que as famílias possam ter acesso a mais este
facilitador no processo terapêutico de seus pequenos;

Investimento

Supervisões com profissionais consolidados e atuantes no
segmento do TEA.

R$ 1.600,00 à vista no boleto ou cartão de crédito
ou parcele no cartão em até 4x sem juros

2x
3x
4x

R$ 800,00
R$ 533,34
R$ 400,00

Tudo pronto para começar a
estudar?
clique aqui para realizar a sua inscrição

Qualquer dúvida ou dificuldade, não deixe de nos contatar
através dos nossos canais de atendimento:
profissional@institutofarol.com
(48)3085-0006

