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Resumo da Proposta:
O projeto Autismo: 'Comunica e Empodera' está vinculado ao projeto de Extensão: Intervenção fonoaudiológica com
ferramenta de comunicação alternativa para desenvolvimento da Linguagem de crianças com transtorno do espectro
autista. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é decorrente de alterações neurobiológicas, apresentando alterações na
comunicação, dificuldades nas relações interpessoais e questões de comportamento, que causa um impacto social no
indivíduo, principalmente por ser a comunicação base para a construção de relações interpessoais. Diante disso, as
diferentes formas de comunicação humana devem ser otimizadas para que haja melhor qualidade de vida para essas
pessoas. De acordo com a Lei estadual nº 15.487 (2015), são garantidos os direitos a: diagnóstico precoce; início de
tratamento imediato; atendimento multidisciplinar; acesso à educação e ao ensino profissionalizante e ao mercado de
trabalho. De acordo com a educação inclusiva, cabe à sociedade adaptar-se para acolher as diferenças e promover
condições de acesso para todos os cidadãos, com ou sem deficiência. E, segundo a política estadual de Proteção dos
Direitos da Pessoa com TEA (2015): 'Os responsáveis e cuidadores terão direito a informações que auxiliem no
diagnóstico e no tratamento bem como sobre cuidados e assistência de pessoas com TEA”. Assim, esse projeto tem
como objetivo promover a acessibilidade comunicacional em crianças com TEA por meio de: intervenção
fonoaudiológica com a ferramenta de comunicação alternativa e ampliada; programa de orientação aos pais sobre:
acessibilidade; inclusão social e direitos das crianças autistas e uso de comunicação alternativa dentro e fora do
contexto clínico fonoaudiológico.

Objetivos:
- Promover a acessibilidade comunicacional em crianças com TEA por meio de: intervenção fonoaudiológica com
ferramentas de comunicação alternativa e ampliada;
- Promover o empoderamento sobre acessibilidade comunicacional aos pais de crianças com TEA por meio de ações que
versem sobre acessibilidade comunicacional, inclusão social e educacional e direitos das crianças autistas;
- Realizar estudo, planejamento e registro das ações sobre o projeto Autismo Comunica e empodera: contribuições da
Fonoaudiologia para a Acessibilidade Comunicacional de crianças com TEA

