
 
 

Edital nº 014/2019     Pitanga, 21 de março de 2019. 

 

A Diretora Geral da Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná 

(UCP), no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA Grupo 

de Estudos em “INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM 

AUTISMO”.  

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 
 
1.1. Tema do grupo de estudos: Os temas tratados serão variados e 
atualizados voltados para metodologia e técnicas de intervenções voltadas 
para crianças que estão dentro do Espectro do Autismo.  
 
1.2. Órgão executor: Colegiado de Pedagogia.   
 
1.3. Professor Coordenador: Rafael de Farias Sass.  
 
1.4. Local de realização: Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná 
(UCP). 
 
1.5 Objetivos do grupo de estudos:  
 
O grupo de estudo tem como objetivo oferecer aos acadêmicos de Pitanga-
PR., e região da Faculdade do Centro do Paraná – UCP, aprofundar 
conhecimento de forma eficaz com crianças com Perturbações do Espectro do 
Autismo. Bem como, proporcionar aprendizado teórico-prático e incentivar a 
busca pelo saber científico para alunos a partir do terceiro período Pedagogia e 
Educação Física, da Faculdade do Centro do Paraná, tendo como viés um 
contexto que possibilite a interdisciplinaridade entre as áreas do saber, visando 
aumentar o nível do desenvolvimento em todos os domínios em crianças com 
Perturbações do Espectro do Autismo. 
 
 
II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS  
 
2.1 Carga horária total: 44h 
 
2.2 Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Pedagogia e Educação Física.    
 
2.3 Periodicidade: quinzenal.  
 
2.4 Período de funcionamento: Maio a Novembro de 2019.  
2.5 Número de vagas: 15. Destas, 10 serão ofertadas para os acadêmicos do 
curso de Pedagogia e Educação Física, 2 vagas para a comunidade, 3 vagas 
para egressos dos cursos de Pedagogia e Educação Física e funcionários da 
UCP.  



 
  
2.6 Taxa de inscrição: 01 kg de alimento não perecível.  
 
2.7 Sistema de avaliação: Produção de um Artigo Científico a ser publicado em 
uma Revista Científica com Qualis.  
 
2.8 Metodologia: Encontro quinzenais em que serão expostos os temas e 
divididos os materiais de estudo. A exposição será feita pelo professor 
coordenador e os participantes do grupo de estudo.  
 
2.9 Cronograma de atividades: 
 

Data Atividade 

01.04 a 19.04 Abertura do Edital do Grupo de Estudos e 
Início das inscrições 

26.04 Resultado da seleção dos acadêmicos 
inscritos para participar do Grupo de 

Estudos 

29.04 Entrevista e reunião inicial às 
20h40min, nas dependências da 
Faculdade do Centro do Paraná – 
UCP. 

 

04.05 – 9h às 12h 
Local:  

Sala de Reuniões – Bloco A – UCP 

Primeiro encontro para Apresentação do 
Grupo de Estudos, metodologia, sistema 
de avaliação e distribuição dos temas. 

 

*As datas dos demais encontros serão definidos no dia 04.05, com o grupo.   
 
III. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO GRUPO DE ESTUDO  
 
3.1 Nome: Rafael de Farias Sass 
3.1.1 Maior titulação: Especialista 
 
IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO 
GRUPO DE ESTUDOS  
 
4.1 Condição para Inscrição  
 
O acadêmico deverá estar regularmente matriculado nos cursos de Pedagogia 
e Educação Física e oferecer disponibilidade para 3 (três) horas, 
quinzenalmente, no período da manhã aos sábados, das 9h às 12h, para a 
realização do grupo de estudo.  
 
4.2 Documento necessário para a Inscrição  
 
O acadêmico deverá apresentar uma Carta de Intenção a ser enviada por e-

mail para a Coordenação de Pedagogia: pedagogia@ucpparana.edu.br  

informando no ato da inscrição: nome completo do participante, período, 

telefone, disponibilidade e escrever em uma lauda, sobre seu interesse pessoal 

mailto:pedagogia@ucpparana.edu.br


 
em participar do grupo de estudo, “Intervenção Precoce em Crianças com 

Autismo”.  

 
 
V. DO PROCESSO SELETIVO  

 
Serão analisadas as Cartas de Intenção informando a relevância do grupo de 
estudos escolhido e o motivo para a sua participação e os classificados serão 
convocados para uma reunião. 
 
VI. OBSERVAÇÕES  
 
O descumprimento de qualquer um desse itens desclassificará o candidato. Em 
hipótese alguma haverá revisão de avaliação ou qualquer tipo de recurso em 
qualquer etapa do processo seletivo. 
 
 
 
 

 Pitanga, 21 de março de 2019. 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

   Profª Jane Silva Buhrer Taques                                         Sônia Maria Hey 

                 Diretora Geral                                               Coordenação Acadêmica 

               

 


