
CURSO DE EXTENSÃO
TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA NA INFÂNCIA



TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA INFÂNCIA

OBJETIVOS

Este curso justifica-se devido, primeiramente, à alta incidência do Transtorno do 

Espectro Autista na população e, em segundo lugar, a necessidade de qualificação 

dos profissionais e discentes de Psicologia e Pedagogia para além dos saberes 

abarcados durante a graduação. Assim, esse curso objetiva: Possibilitar a 

apropriação de saberes e habilidades essenciais sobre o transtorno do espectro 

autista.

O trabalho com crianças dentro do espectro do autismo é desafiador e requer, 

consequentemente, alto grau de capacitação. A especificidade do transtorno, aliada 

a sua configuração em espectro, exige de psicólogos e pedagogos que trabalham 

com este público a busca continuada por atualização na temática. 

PÚBLICO-ALVO

Psicólogos, Estudantes do curso de Psicologia, Pedagogos, Assistente Sociais e 

Educadores.



DISCIPLINAS

DOCENTE

:. Introdução ao Transtorno do Espectro Autista
:. Modelos de Tratamento para o Transtorno do Espectro Autista: clínica e escola.
:. Apresentação de Estudos de Caso: técnicas para manejo.

Professora Doutora Cassandra Melo Oliveira

Cassandra Melo Oliveira é formada em Psicologia pela Universidade Estadual do 
Piauí (2011). Especialista em Neuropsicologia pela Faculdade Santa Fé (2016). 
Mestre (2013) e Doutora (2017) em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação 
em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGP-UFSC). 
Participa de pesquisas na Área da Avaliação Psicológica. Tem atuado no 
desenvolvimento de instrumentos que abrangem os seguintes eixos temáticos: 
Personalidade, Estudos sobre Deficiência, Desenho Universal e Neuropsicologia. 
Compõe a equipe do Laboratório de Pesquisa em Avaliação Psicológica 
LPAP/UFSC. Neuropsicóloga e Psicóloga Clínica de perspectiva cognitivo-
comportamental. É professora do curso de psicologia da Faculdade Cesusc e 
Supervisora clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$149,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$119,20)

Pagamento em até 3x no boleto

Carga Horária - 08 horas / aula
Sábado das 8h às 12h - 13h às 17h
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