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1. Justificativa:
Um dos grandes desafios que o professor enfrenta no dia a dia, refere-se ao como ensinar alunos com
deficiência. Este trabalho pode se tornar ainda mais complexo, quando os alunos em questão se mostram
incapazes de se comunicar através da fala. Um importante subsidio para o professor é a Tecnologia
Assistiva, ou mais especificamente, a Comunicação Alternativa.

2. Objetivo geral:
Possibilitar ao aluno compreender o que são a Tecnologia Assisitva e a Comunicação Alternativa e identificar
suas contribuições para a educação da pessoa com deficiência.

3. Objetivos específicos:
Possibilitar ao aluno:
• Conceituar Tecnologia Assistiva e a Comunicação Alternativa;
• Descrever o percurso histórico da Comunicação Alternativa;
• Caracterizar os grupos aos quais a Comunicação Alternativa se destina;
• Descrever aspectos da avaliação das habilidades e das necessidades do potencial usuário da Comunicação
Alternativa;
• Descrever os principais sistemas de símbolos e de recursos de alta e baixa tecnologias;
• Caracterizar as interações comunicativas entre usuários de Comunicação Alternativa e seus interlocutores
falantes;
• Descrever o processo de ensino do uso dos sistemas de Comunicação Alternativa;
• Discutir o papel da tecnologia nas interações comunicativas de pessoas com dificuldades complexas de
comunicação

4. Duração:
O Curso estará disponível durante 4 (quatro) semanas, equivalendo a 30 horas aula
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5. Metodologia:
A disciplina será ofertada integralmente em Ambiente Virtual de Aprendizagem. O aluno deverá estudar
os textos, assistir às aulas virtuais, vídeos e demais objetos de aprendizagem, participar de fóruns de
discussão, onde poderá interagir com colegas e tutores e realizar as atividades avaliativas propostas.

6. Sistema de avaliação, distribuição de pontos e certificação:
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter, no mínimo, 70% dos pontos distribuídos nas
atividades avaliativas propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo 90 pontos atribuídos à
Atividade Objetiva e 10 pontos à qualidade da participação de cada aluno no Fórum de Discussão Temático.
Na Atividade Objetiva o aluno tem direito a 3 (três) tentativas de acerto, prevalecendo a nota mais alta.
A Atividade de Recuperação terá o valor de 90 pontos, substituindo o valor da Atividade Objetiva regular,
tendo o aluno direito a apenas 1 (uma) tentativa de acerto.
Haverá uma Recuperação Global, por disciplina, no final do curso, em data fixada no Cronograma, no
valor de 100 pontos, com direito a apenas 1 (uma) tentativa por aluno. Essa Atividade substituirá as notas
obtidas no decorrer da disciplina e à ela terão acesso todos os alunos não aprovados na mesma.
Para obter a certificação, o aluno deverá obter no mínimo 70% dos pontos distribuídos em cada uma das
disciplinas, inclusive no Trabalho Final.

7. Unidades de ensino e ementário:
7.1. Conceitos deTecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa.
Ementa: Tecnologia Assistiva. Linguagem. Comunicação. Comunicação Alternativa.
6.2. Percurso histórico da Comunicação Alternativa.
Ementa: Comunicação do homem pré-histórico. Sinais manuais na Idade Media. Comunicação Alternativa
e processo de normalização. Comunicação Alternativa no Brasil.
6.3. Grupos aos quais a Comunicação Alternativa se destina
Ementa: Grupo de linguagem expressiva. Grupo de linguagem de apoio. Grupo de linguagem alternativa.
A Comunicação Alternativa para a deficiência intelectual
6.4. Avaliação das habilidades e das necessidades do potencial beneficiário da Comunicação Alternativa
Ementa: Avaliação da inteligência e do desenvolvimento global. Caracterização da habilidade motora
global e da habilidade de preensão. Linguagem receptiva. Habilidades comunicativas.
6.5. Principais sistemas de símbolos e de recursos de alta e baixa tecnologia
Ementa: Símbolos. Uso de miniaturas, fotos, desenhos e figuras. Sistemas Bliss, PIC e PCS. Pranchas
e cadernos de comunicação. PECS. Sistemas computadorizados (Comunique,SpeakingDynamically
Pro,Comunicando com Símbolos, ARASAAC). Comunicadores portáteis. Comunicação multimodal.
6.6. Características das interações comunicativas entre usuários de Comunicação Alternativa e seus
interlocutores falantes
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Ementa: Diferenças entre a comunicação oral e a comunicação alternativa. Assimetria de papéis.
Comunicação alternativa e desenvolvimento da fala. Inclusão comunicativa.
6.7. Processo de ensino do uso dos sistemas de Comunicação Alternativa
Ementa: Aprendizagem implícita e explicita da língua. Ensino para a compreensão dos símbolos. Ensino
para uso dos símbolos. Atenção conjunta. Ensino naturalístico. Generalização da aprendizagem.
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