CURSO DE EXTENSÃO EM

desenvolvimento de
potencialidades, cuidados e
características no trato de
pessoas com deficiências
visuais e auditivas

Psicol. Heidi Ferrari Schäfer
Pedag. Esp. Miriam Cheski Holanda

o que será
abordado:
Anatomia e fisiologia da
visão e da audição e as
especificidades do
desenvolvimento infantil da
criança cega ou surda

Abordagem e integração
sensorial da criança e o
planejamento da
intervenção e as adaptações
necessárias para a casa e
para a escola

Maturação neurológica da
visão e plasticidade
cerebral: aspectos de
interesse para a prática
clínica; principais patologias
oculares que causam
deficiência visual na
infância: aspectos
funcionais

OMS - prevenção e
promoção de da saúde
ocular na infância, métodos
de avaliação da conduta
visual de lactantes,
avaliação da visão funcional
baseada nas escalas
(deficiência visual cortical,
acuidade visual de
resolução de grades potencial visual evocado)

Surdez congênita x surdez
adquirida, desenvolvimento
infantil, aquisição de
linguagem, relações sociais
da criança surda e
adequação da família
ouvinte

Características fisiológicas
da deficiência auditiva, uso
de equipamentos (implante,
aparelhos auditivos,
aplicativos, etc), acuidade
auditiva reduzida e surdez
unilateral

Linguagem Brasileira de
Sinais, status de língua,
regionalizações e a
legalização da profissão de
interprete

O que são, potencialidades
e dificuldades oriundas das
comunidades surdas

autoconhecimento,
desenvolvimento pessoal e
profissional

a quem se destina:
profissionais e estudantes de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia,
Pedagogia e docentes em geral

como será o curso:

• aulas expositivas e metodologias ativas com
material instrucional próprio
• palestras, seminário e ações vivenciais

ao término o
participante receberá:
um certificado de conclusão de curso
de extensão do

Instituto Brasileiro de Ensino e
Desenvolvimento Socioambiental

Instrutoras:
Profa. Heidi Ferrari Schäfer
Psicóloga e Consultora de empresas. Graduada em Psicologia pela
Universidade Paulista. Psicóloga no Centro de Avaliação e Orientação
Psicopedagógica da Secretaria de Educação do Estado do Paraná.
Trabalho com dependentes químicos pela Junta de Missões Nacionais
da Convenção Batista Brasileira. Psicologa clínica infantil.
CV: http://lattes.cnpq.br/7401932392211686

Profa. Miriam Cheski Holanda
Pedagoga e Consultora de empresas. Pedagoga (UEL, 2013);
Psicopedagoga Especializada em Educação Especial (IPEGEX);
Especialista em Orientação e Mobilidade (Intituto Benjamim
Constant/RJ); Proficiência em Deficiência Visual (PARMEC/ SEEDDEEIN- Secretaria do Estado da Educação do Paraná) . Atua como
Reeducadora Visual de pessoas com Deficiência Física e Neuromotora
(Clínica de Realilitação Neuro Intensiva); Professora e Técnica
pedagógica do Setor de Educação Especial AM/Norte (SEED/
Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional do Estado
do Paraná).
CV: http://lattes.cnpq.br/5764350403525140

sobre o curso
turmas com no máximo 20 participantes
Duração: 60 horas
segunda à quinta 19:00h às 22:45h
TURMA
T-C108-1

CH
60 h/a

MÊS
OUTUBRO
NOVEMBRO

DATAS
29, 30, 31
01, 05, 06, 07, 08
19, 20, 21, 22

TURMA
T-C108-2

CH
60 h/a

MÊS
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DATAS
26, 27, 28, 29
03, 04, 05, 06
10, 11, 12, 13

INSCRIÇÕES ABERTAS
http://www.ibeds.com.br/index.php/c108-inscricao-auditivo-visual/

(entregue mediante
75% de participação).
Garantia
de acompanhamento
de um
Coach no período de
realização do curso

R$ 537,00

Pagamento até 10
vezes sem juros ;
Condições especiais
paragrupos de 5
alunos, consulte-nos;
Para turma in
company, consultenos.

◊ NÚMERO DE VAGAS

Coffee-break, material
didático e certificado

$ INVESTIMENTO

⇑ INCLUSO

TURMAS SUJEITAS A CANCELAMENTO CASO NÃO ATINJAM O
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS
Limitado: As vagas
serão preenchida de
acordo com a ordem
de pagamento das
inscrições.
Máximo 20 alunos por
turma.

porque estudar no
IBEDS

Em um mundo globalizado e em constante mudança, para que um
profissional se destaque, ele necessita adquirir competências que hoje
vão além dos conhecimentos e habilidades convencionais.

Um profissional deste século que deseja fazer a diferença, em
quaisquer atividades pessoais e profissionais que desempenhe,
necessita também reconhecer suas aptidões e de maneira simplificada,
saber potencializá-las para ser a diferença.
Além de professores especialistas, mestres e doutores e com ampla
experiência nas diversas áreas do saber e de turmas com número
reduzido de participantes, o IBEDS contempla em todos os seus cursos
o acompanhamento de um profissional coach que irá auxiliar,
individualmente, todos os alunos a identificarem suas aptidões e, junto
com nossos professores, fornecerá a orientação necessária para
potencializar o que cada participante, como indivíduo, tem na essência:

“saber do que gosta, gostar do que faz e fazê-lo com
excelência”

Profa. Dra. Patrícia Sottoriva
Diretora-presidente

seja a diferença:

acesse o site
http://www.ibeds.com.br/index.php/desenvolvim
ento-auditivo-visual/
e-Mail: contato@ibeds.com.br
ou ligue (41) 9 9588-7707

