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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por dificuldades em três áreas do 

neurodesenvolvimento: comunicação, linguagem e interação social. O estudante com TEA enfrenta 

muitos desafios de adaptação devido às suas necessidades específicas e à falta de informação dos 

professores que têm dificuldades em lidar com esse estudante que apresenta muitas peculiaridades no 

neurodesenvolvimento e necessidade de adaptação aos novos ambientes. Os objetivos dessa 

pesquisa foram: 1 - Desenvolver um artefato digital formado por um manual de orientação para 

professores do ensino superior sobre o estudante com TEA e 2 - Fazer a adaptação de um aplicativo 

de rede social especializada, restrita e moderada para a criação de uma comunidade virtual de 

aprendizagem (CVA) TEApp. A comunidade fez a mediação entre professores de ensino superior e 

profissionais especializados em inclusão escolar para orientar e esclarecer dúvidas dos professores 

sobre a melhor forma de se relacionar com o estudante com TEA. Para a criação do manual foram 

realizadas duas pesquisas: um levantamento em universidades públicas brasileiras para identificar 

quais ações estas instituições realizaram para instruir os docentes sobre os estudantes com TEA, e um 

estudo bibliográfico sobre as dificuldades do estudante com TEA. Como resultado da pesquisa feita 

nas universidades públicas, foi constatado que apenas 11,40% das 114 universidades públicas 

brasileiras divulgaram nos sites e redes sociais que promoveram ações para capacitar os docentes do 

ensino superior sobre o estudante TEA. O manual e a CVA TEApp foram avaliados por professores de 

ensino superior sem formação em inclusão escolar da Universidade Federal de São Paulo, professores 

de ensino superior e profissionais de clínicas especialistas em inclusão escolar, e estudantes de ensino 

superior com TEA. O manual foi escrito em linguagem de fácil acesso abordando temas relacionados 

com a descrição do TEA, áreas de neurodesenvolvimento da pessoa com TEA, direitos e deveres da 

pessoa com TEA no ensino superior, dicas pedagógicas e um dicionário de termos técnicos. A 

avaliação do manual indicou que o conteúdo corresponde às necessidades dos professores de ensino 

superior sobre estudantes com TEA. Através das interações na CVA TEApp foi constatado que os 

professores de ensino superior tinham muito interesse em conhecer mais sobre TEA, que eles estavam 

dispostos a aprender através das orientações dos especialistas, e que o conteúdo das interações 

agregou conhecimento aos usuários. A pesquisa indicou também que os profissionais que trabalham 

em clínicas especializadas precisam aprender mais sobre como funcionam as instituições de ensino 

superior. A avaliação realizada pelos professores de ensino superior, especialistas em inclusão escolar 

e estudantes com TEA contribuiu para a melhoria do manual que teve seu conteúdo atualizado com 

base nas recomendações feitas pelos participantes. O artefato digital criado nesta pesquisa será 

disponibilizado ao público da Unifesp e será mantida a interação com a CVA. Para o público geral o 

manual será publicado gratuitamente como e-book por uma editora especializada e ficará disponível 

com licença open access. 

Palavras-chave: Artefato digital; Transtorno do Espectro Autista; Comunidade Virtual de 

Aprendizagem; professor de ensino superior; rede social especializada, restrita e moderada. 



 
 

 

ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by difficulties in three areas of neurodevelopment: 

communication, language and social interaction. Students with ASD faces many adaptation challenges 

due to their specific needs and the lack of information from professors who have difficulties in dealing 

with this student who has many peculiarities in neurodevelopment and the need to adapt to new 

environments. The objectives of this research were: 1 - To develop a digital artifact formed by an 

orientation manual for higher education professors about the student with ASD and 2 - To adapt a 

specialized, restricted and moderate social network application to create a virtual learning community 

(VLC) TEApp. The community mediated between higher education professors and professionals 

specialized in school inclusion to guide and clarify professors' doubts about the best way to relate to 

students with ASD. To create the manual, two surveys were carried out to create the manual: a survey 

in Brazilian public universities to identify which actions these institutions took to instruct professors about 

students with ASD, and a bibliographic study on the difficulties of students with ASD. As a result of the 

research carried out in public universities, it was found that only 11.40% of the 114 Brazilian public 

universities disclose on websites and social networks that promoted actions to train higher education 

professors about the TEA student. The manual and the CVA TEApp were evaluated by higher education 

professors without training in school inclusion at the Federal University of São Paulo, higher education 

professors and clinic professionals specializing in school inclusion, and higher education students with 

ASD. The manual was written in easily accessible language, covering topics related to the description 

of ASD, areas of neurodevelopment of the person with ASD, rights and duties of the person with ASD 

in higher education, pedagogical tips and a dictionary of technical terms. The evaluation of the manual 

indicated that the content corresponds to the needs of higher education professors regarding students 

with ASD. Through interactions in the VLC TEApp, it was found that higher education professors were 

very interested in knowing more about TEA, that they were willing to learn through expert guidance, and 

that the content of interactions added knowledge to users. The survey also indicated that professionals 

working in specialized clinics need to learn more about how higher education institutions work. The 

evaluation carried out by higher education professors, specialists in school inclusion and students with 

ASD contributed to the improvement of the manual, which had its content updated based on the 

recommendations made by the participants. The digital artifact created in this research will be made 

available to the public at Unifesp and interaction with VLC will be maintained. For the general public, the 

manual will be published free of charge as an e-book by a specialized publisher and will be available 

under an open access license. 

Keywords: digital artifact; Autism Spectrum Disorder; Virtual Learning Community; higher education 

teacher; specialized, restricted and moderate social network. 
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Capítulo 1 

Capítulo 1 - Introdução 

Capítulo 1 - Esse capítulo apresenta as características diagnósticas da pessoa com TEA e as 

possíveis dificuldades que ela pode ter ao longo de seu desenvolvimento. Além disso, o 

capítulo apresenta os objetivos da pesquisa e as ações subjacentes para alcançar estes 

objetivos. 

1.1 Contextualização 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição humana, 

caracterizada por dificuldades em três áreas do neurodesenvolvimento: comunicação, 

linguagem e interação social. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), DSM 5, 

o que distingue as características de um indivíduo de um transtorno, é o grau de 

comprometimento adaptativo que as características inerentes trazem ao indivíduo 

(APA, 2014). O TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico com diversas 

características que afetam, principalmente, a interação social, comunicação e 

linguagem, acompanhados de movimentos restritos e repetitivos. Por se tratar de um 

transtorno, o TEA não tem cura, mas a sua evolução pode ser amenizada por 

tratamento precoce adequado e, nos níveis mais elevados, tratamento contínuo.  

O TEA é classificado como uma condição que afeta o ser humano em sua forma 

de se relacionar com o mundo, devido às muitas características inerentes ao 

transtorno. Segundo o DSM 5 o TEA é classificado como Transtorno do 

Neurodesenvolvimento, sob o código 299.00, associado a uma condição médica ou 

genética (APA, 2014). A pessoa com TEA pode ter outras comorbidades do 
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neurodesenvolvimento motor ou intelectual. Esta deficiência exige apoio substancial 

de seus familiares e equipe multidisciplinar. A pessoa com TEA pode ou não ter 

comprometimento intelectual ou da linguagem. 

Para Billstedt et al. (2016), o TEA é individual e heterogêneo em sua trajetória 

de desenvolvimento. Na idade adulta, apesar de muitos indivíduos com TEA 

permanecerem com as mesmas características da infância e vivenciarem as mesmas 

dificuldades sociais, alguns adultos podem ter características amenizadas e isso torna 

difícil a identificação dos critérios diagnósticos. A diferença na evolução das 

características ao longo da vida da pessoa com TEA divide a opinião de alguns 

estudiosos. Para Goode et al. (2004) e Billstedt, Gillberg, Gillberg (2007), muitas 

pessoas com TEA podem variar em suas formas de manifestar as características na 

fase adulta, porém permanecem identificadas com o quadro clínico do TEA, pois esta 

é uma condição permanente (DSM5, 2014). Para Leite e Olivati (2019), e Géo, Hatem 

(2021) existem diversas teorias que descrevem a evolução da pessoa com TEA, mas 

não há um consenso teórico que possa ser considerado universal para explicar as 

diferenças no prognóstico. Em relação às características do adulto que se matricula 

no ensino superior, Géo, Hatem (2021) e Sales (2021) destacam que de acordo com 

as definições do DSM 5 a pessoa com TEA nível 1, consegue se adaptar para ter 

sintomas amenizados na idade adulta (APA, 2014). O estudante com TEA nível 2 

também tem condições de cursar o ensino superior, provavelmente necessitará de 

mais adaptações, suporte e pode ser que precise de auxiliar pedagógico 

especializado. O estudante com TEA nível 3 também tem condições de iniciar o ensino 

superior, certamente precisará de muitas adaptações, muito suporte e auxiliar 

pedagógico especializado. Essas adaptações que os estudantes com TEA de níveis 

1, 2 e 3 podem precisar, permitem o desenvolvimento da autonomia e evoluir com os 

desafios da vida adulta. Estes autores também descrevem que a pessoa com TEA 

não deixa de ter os sintomas que a acompanharam desde a infância, eles somente 

mudam a forma de se manifestar. Essa mudança de manifestação pode variar 

conforme as diferenças individuais de cada pessoa.  

A literatura médica sobre diagnósticos relata que o TEA se apresenta de 

diversas formas em suas características e níveis de graduação. O DSM 5 define como 

critério diagnóstico para o TEA, a necessidade de avaliar as seguintes características 

(APA, 2014): déficits na comunicação e na interação social; interesses por atividades 

incomuns; padrões de comportamento restritos e repetitivos; e déficits ou alterações 
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na linguagem. O DSM 5 (APA, 2014) também ressalta a importância de avaliar os 

casos clinicamente e excluir diagnóstico de deficiência intelectual ou atraso global do 

desenvolvimento.  

A gravidade do TEA pode variar dependendo do nível de apoio que a pessoa 

exige, do nível 1 ao nível 3 (APA, 2014). Leite e Olivati (2019) explicam que o atraso 

na linguagem é proporcional à gravidade dos casos, e essas alterações podem 

prejudicar a transmissão de mensagens relevantes para a comunicação humana. 

Segundo esses autores, manuais de diagnóstico contribuem com orientações sobre o 

que caracteriza o TEA, no entanto são muitas as características que compõem o 

transtorno, por isso não há um consenso sobre uma única forma de explicar essa 

condição. Os indivíduos com graduação de nível 2 ou 3 de TEA têm maior 

probabilidade de serem diagnosticados na infância, devido à gravidade do transtorno. 

Nesses casos, a necessidade iminente de apoio faz com que os familiares procurem 

ajuda profissional, e por consequência eles obtêm o diagnóstico ainda na 1ª infância. 

Os indivíduos com TEA de nível 1 apresentam características mais leves. A exigência 

não evidente de apoio contribui para que muitos indivíduos não sejam diagnosticados 

formalmente na infância. A consequência disto é o favorecimento da existência de 

pessoas com TEA que não são diagnosticadas formalmente, ou são diagnosticadas 

apenas na fase adulta.  

Esses estudantes precisam de professores e profissionais da instituição de 

ensino superior capacitados para promoverem as ações pedagógicas de inclusão 

escolar. Em 2012 foi instituída a Lei No. 12.764 (Brasil, 2012b) que garante à pessoa 

com TEA o acesso à educação e a classifica como pessoa com deficiência. Como 

consequência, através desta lei a pessoa com TEA passou a gozar o direito de 

frequentar desde a educação infantil até o ensino superior. Em 2016 a Lei 13.409 

(Brasil, 2016) alterou a lei de cotas (Brasil, 2012a). A partir de então, houve um 

aumento significativo de acesso de estudantes com TEA no ensino superior. Essa 

situação abriu precedente para colocar em evidência a necessidade de preparar 

professores para a promoção e inclusão destes estudantes.  

Tornou-se evidente a necessidade de produzir recursos intelectuais e 

tecnológicos que auxiliem os professores de ensino superior para promoverem a 

inclusão dos estudantes com TEA de forma que eles se sintam acolhidos pelos 

docentes, tenham suas potencialidades valorizadas e consigam permanecer no 

ensino superior até que seja possível concluir o curso.  
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Mediante este cenário, ficou constatado que os professores de ensino superior 

necessitam de orientações quanto ao ensino dos estudantes com TEA. Neste sentido, 

percebeu-se a necessidade de desenvolver um artefato digital como ferramenta para 

orientação aos docentes, condizente com o dinamismo da vida profissional deles, com 

conteúdo atualizável e de qualidade.  

1.2 Objetivo 

Objetivo geral: 

Criar um artefato digital formado por um manual de apoio aos professores de 

ensino superior de estudantes com TEA e uma comunidade virtual de aprendizagem 

acessada através de um aplicativo de rede social especializada, restrita e moderada. 

 

Objetivos específicos: 

● Identificar, através de estudo bibliográfico, quais são as orientações 

necessárias para auxiliar os professores do ensino superior na inclusão 

do estudante com TEA.      

● Mapear as ações desenvolvidas pelas universidades públicas brasileiras 

(federais, estaduais e municipais) para promover a capacitação dos 

docentes quanto à inclusão do estudante com TEA no ensino superior.  

● Elaborar um manual com informações específicas para o corpo docente 

na conduta com o estudante com TEA, com conteúdo relevante sobre a 

caracterização deste transtorno e orientações práticas para a rotina 

acadêmica. 

● Apresentar o manual aos docentes e especialistas e uma comunidade 

virtual de aprendizagem que compuseram o estudo de caso para esta 

pesquisa.  

● Validar a metodologia de pesquisa de forma qualitativa a partir da 

opinião de usuários docentes de ensino superior, especialistas em 

inclusão escolar e estudantes de ensino superior com TEA. 
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1.3 Organização do texto 

O texto foi organizado nos capítulos seguintes, conforme descrito a seguir. O 

capítulo 2 trata sobre a Revisão Bibliográfica que está estruturada com temas acerca 

do que a legislação brasileira garante de direitos ao estudante com TEA e quais são 

as lacunas encontradas nas políticas governamentais, no provimento de recursos para 

que as diretrizes sejam implementadas. Neste mesmo capítulo estão descritos os 

conceitos de comunidades virtuais e redes sociais, a descrição do aplicativo escolhido 

para esta pesquisa, e a descrição da metodologia de pesquisa Design Science 

Research. No capítulo 3, Proposta de Dissertação, estão descritas a metodologia 

escolhida para esta pesquisa e as etapas necessárias para a criação e implementação 

do artefato digital desenvolvido. No capítulo 4, Desenvolvimento, é apresentado um 

levantamento nas universidades públicas do Brasil sobre ações para orientação de 

docentes quanto à inclusão de estudantes com TEA, uma pesquisa bibliográfica sobre 

inclusão de estudante com TEA no Brasil, a escrita do manual de orientações ao 

professor de ensino superior sobre TEA, adaptação do aplicativo para interações da 

comunidade virtual de aprendizagem, formação do grupo de participantes da 

pesquisa, e interações e ocorrências na CVA TEApp. No capítulo 5, Resultados finais 

e discussão, estão apresentados todas as análises e resultados alcançados nesta 

pesquisa e como será realizada a divulgação. No capítulo 6 está descrita a conclusão 

que este estudo gerou, incluindo contribuições, inserção social e perspectivas futuras. 

E por fim, nos anexos, encontram-se os links de acesso ao manual de orientações, a 

CVA TEApp e os templates utilizados na pesquisa.  
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Capítulo 2 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica  

Capítulo 2 - O texto a seguir apresenta uma breve discussão sobre as leis que garantem os direitos à 

inclusão, os conceitos relacionados às comunidades virtuais e redes sociais, e a descrição 

do aplicativo escolhido para esta pesquisa e a metodologia utilizada.  

2.1 Direitos das pessoas com deficiência (PCD) e determinações 

legais para a sua inclusão  

No Brasil a obrigatoriedade de matrícula na escola é regulamentada por três 

Leis Federais: O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8.069 (ECA) 

(Brasil,1990), a Lei nº. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(Brasil,1996) e o Código Penal Decreto-Lei 2848 art. 246 (BRASIL, 1940).  

O ECA e a LDB estabelecem que é dever dos pais realizarem a matrícula dos 

filhos na escola a partir da idade de 4 anos e até 17 anos (Brasil,1990; Brasil,1996). 

O Código Penal da Lei 2848 art. 246 (BRASIL, 1940) define como “...abandono 

intelectual do menor de idade, deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária 

de filho em idade escolar”. O governo federal promulgou leis que obrigam os pais de 

toda a nação a levarem os filhos à escola regularmente.  

Essa determinação federal abre precedente para que o governo também seja 

obrigado a fornecer todo o apoio que as famílias e escolas públicas de ensino básico 

necessitam para garantir a regularidade no desempenho escolar de todos os 

estudantes. Este apoio fornecido pelo governo inclui: Formação de professores, 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), Auxiliar Pedagógico especializado e 
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materiais em sala de aula. A ação institucional de fornecer os profissionais 

especializados para atendimento dos estudantes com deficiência favorece a inclusão. 

O fornecimento do AEE e do Auxiliar Pedagógico especializado foi estabelecido pelo 

Decreto-Lei nº 6.571 (Brasil, 2008a), de 18 de setembro de 2008. Segundo Shaw 

(2021) o trabalho destes especialistas transcende a ação terapêutica, pois eles criam 

atividades direcionadas ao perfil do aluno, orientam os professores a conduzi-los em 

sala de aula e mediam a integração da família ao ambiente escolar. Esses 

profissionais cumprem a importante tarefa de fornecer aos professores as informações 

sobre o estudante que precisa de inclusão, para que o docente consiga realizar o 

plano pedagógico adaptado e aplicar em sala de aula.   

A LDB (Brasil,1996) institui que especial é a educação oferecida para 

educandos com necessidades educacionais especiais. A lei define que a educação 

especial se inicia na faixa etária da educação infantil, ou seja, do zero aos 6 anos, 

mas não determina a faixa etária final. Este parágrafo converge com o que está 

instituído na Lei No. 12.764 (Brasil, 2012b), no que cerne a garantir às pessoas com 

TEA o direito de ingressarem em todos os níveis educacionais. A LDB institui ao 

educando o direito a ter professores capacitados, com especialização adequada para 

atendimento especializado e professores de nível regular capacitados para a 

integração destes estudantes em sala de aula comum. Nesse caso, o professor que 

exerce o papel de auxiliar pedagógico especializado precisa ser especialista em 

educação especial, para fazer o atendimento individualizado. O professor de ensino 

regular deve ser capacitado para que ele mesmo possa aplicar as técnicas em sala 

de aula.  

A Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA e      altera o § 3o do art. 98 da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Brasil, 2012b). Esta Lei institui no Art. 1º. § 2o 

que, para todos os efeitos legais, a pessoa com TEA é considerada pessoa com 

deficiência (PcD). No Art. 2º incisos VII e VIII a lei determina:  

● VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais 

especializados no atendimento à pessoa com TEA, bem como a pais e responsáveis;  

● VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao Transtorno do Espectro Autista no País. 
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Nesta mesma Lei o Art 3º. inciso IV garante à pessoa com TEA o direito ao 

acesso à educação e ao ensino profissionalizante. O Art 7º. dispõe sobre a punição 

ao gestor escolar que negar matrícula à pessoa com TEA.   

A LDB (Brasil,1996) descreve claramente a      obrigatoriedade das instituições 

de ensino em cumprirem o que a lei determina quanto aos direitos da pessoa com 

deficiência, mas não menciona claramente sobre a obrigatoriedade das instituições 

de ensino superior para esta prática. A Lei Nº 12.764 (Brasil, 2012b) que rege sobre 

os direitos das pessoas com TEA, determina a garantia de acesso à educação e ao 

ensino profissionalizante, sem especificar idade. Essa lei também descreve o 

estudante com TEA como um ser único, que tem todos os direitos como cidadão 

brasileiro. Esta especificação da Lei Nº 12.764 obriga as instituições de ensino 

superior a praticarem o que a LDB determina e receberem os estudantes com TEA 

com todo o aparato que eles necessitam para serem incluídos e obterem desempenho 

acadêmico com equidade.  

A Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como “Lei de Cotas” 

(Brasil, 2012a) dispõe sobre o ingresso nas Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. A lei de cotas, 

quando foi sancionada em 2012, não incluía as pessoas com deficiência. Em 2016 a 

Lei Nº 13.409 (Brasil, 2016) alterou a Lei Nº 12.711 (Brasil, 2012a) e concedeu às 

pessoas com deficiência o direito de acesso às vagas nas instituições federais de 

ensino superior (IFES). Esta alteração na Lei de Cotas (Brasil, 2012a), reforça e 

viabiliza aos estudantes com TEA o direito a ingressar no ensino superior, pois eles 

são classificados pela Lei 12.764 (Brasil, 2012b) como pessoas com deficiência. A 

partir de então essas instituições passaram a receber estudantes com TEA através do 

direito concedido pela Lei de Cotas. 

Para efeitos desta pesquisa que pretendeu fornecer recursos para o docente 

de ensino superior, optou-se por descrever somente os artigos desta lei que se 

referem especificamente ao ensino superior. No que cerne especificamente ao 

ingresso às IFES, a partir de 2016 a Lei de Cotas (Brasil, 2012a) passou a ser definida 

da seguinte forma:  

 
Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério 
da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 
cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. 
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Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 
artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio) per capita. 
Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata 
o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da 
legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção 
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 
população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 
segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016). Parágrafo 
único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios 
estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser 
completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. (Brasil, 2012ª, art 1o e art 3o). 
 

O governo do Brasil está atento às necessidades das pessoas com TEA e tem 

criado Leis e Decretos para esse fim, que mencionam o provimento de profissionais 

especializados para oferecer às pessoas com deficiência atendimento com enfoque 

pedagógico, como é o caso da PNEEPEI (Brasil, 2008). Porém, as instituições de 

ensino superior ainda não formalizaram a oferta deste atendimento especializado, 

previsto pela PNEEPEI (Brasil, 2008) como atendimento educacional especializado 

(AEE). O AEE faz parte da rede de apoio para a inclusão da pessoa com deficiência, 

e exerce o importante papel de instrumentalizar o professor para que ele consiga fazer 

práticas pedagógicas inclusivas. Na prática as instituições de ensino superior ainda 

estão organizando essa rede de apoio, e por isso os docentes de ensino superior 

ainda não estão recebendo todo o suporte e capacitação que necessitam para realizar 

a inclusão escolar. As instituições de ensino superior precisam articular melhor a rede 

de acessibilidade e inclusão da instituição como um todo para garantir qualidade nas 

práticas de inclusão e acessibilidade.  

2.2 As bases da educação inclusiva da pessoa com TEA 

A educação formal da pessoa com TEA se ampara no apoio educacional que 

se inicia na educação infantil e continua por toda a vida acadêmica do aluno. Para que 

a pessoa com TEA tenha sucesso escolar, é necessário que família, escola e 

especialistas trabalhem em equipe para o bem-estar do aluno (Moore, 2005; Alverson, 

Lindstrom e Hirano, 2015; Sales, 2021; Shaw, 2021). Esse contato promove a troca 

constante de informações sobre o estudante que culmina na ampliação das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
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possibilidades de aprendizado. Na presente pesquisa classificamos o conceito 

apresentado por esses estudiosos como Pirâmide da inclusão escolar: ESCOLA + 

FAMÍLIA + ESPECIALISTAS. A Figura 1 apresenta os atores envolvidos no processo 

de inclusão escolar dos estudantes especiais da educação básica.  

 

Figura 1 - Pirâmide da inclusão escolar na educação básica. 
 

 
Fonte: Autora 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEEPEI) determina que na educação básica a pessoa com TEA tenha 

direito ao AEE (Atendimento Educacional Especializado), atendimento com 

especialistas, na sala de recursos, no contraturno (Brasil, 2008).  O trabalho do AEE 

serve de base para discussão de um plano de ensino em conjunto com o professor da 

sala regular. A pessoa com TEA também tem direito ao auxiliar pedagógico 

especializado, que tem formação adequada para aplicar, juntamente com o professor, 

as adaptações necessárias para que o estudante obtenha bom desempenho escolar.  

Na educação básica, as escolas se organizam e se esforçam para atender as 

exigências do poder público no que se refere a oferecer ao estudante com deficiência 

equipe de apoio especializada para se vincular a família (Alexander et al. 2016; Jacob 

et al. 2016; Grasu, 2018; Shaw, 2021). O poder público estabelece o acesso aos 

especialistas que trabalham internamente para a escola, e fazem os atendimentos aos 

alunos com deficiência. Esses especialistas são profissionais especializados que 
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atuam como peça fundamental para montar a rede de apoio à inclusão escolar. De 

um lado desta pirâmide, o especialista tem os recursos conceituais importantes para 

traduzir para a escola todas as informações trazidas pela família a respeito do 

estudante com deficiência. Do outro lado da pirâmide, é ele quem vai explicar para a 

família as possibilidades educacionais que a escola pode oferecer, bem como instruir 

aos familiares como devem agir para terem acesso a todos os direitos. Para Shaw 

(2021) os especialistas também exercem papel importante ao orientar a família sobre 

as responsabilidades dela, bem como em ensinar ao estudante qual a parte dele no 

processo de adaptação escolar. O profissional especializado tem a incumbência de 

conscientizar a escola sobre a importância dela na garantia de acesso aos direitos por 

parte do aluno, mas também é responsável por ensinar ao estudante com deficiência 

qual é a parte de responsabilidade dele dentro deste processo. As instituições, família 

e escola, preocupam-se em combinar trabalhos com os especialistas e seguem as 

orientações destes profissionais para garantir o sucesso acadêmico do estudante com 

deficiência.  

A dinâmica proposta apresentada na Figura 1 daria ao estudante o acesso a 

tudo que ele precisa para ter um bom desempenho escolar se o poder público 

fornecesse todos os recursos materiais necessários e a quantidade e variedade 

suficiente de especialistas para completar a rede de apoio para a inclusão escolar. Na 

prática, o poder público não disponibiliza profissionais especializados em quantidade 

e variedade de formações suficientes para atender a todas as demandas dos 

estudantes que necessitam de inclusão escolar. Como consequência, nas escolas 

públicas, o professor de sala de aula não consegue ser o protagonista de uma equipe 

multidisciplinar, pois a oferta desta equipe é muito limitada.  

Para Leite e Olivati (2019) e Sales (2021) a realidade da educação no ensino 

superior é diferente da educação básica. As leis federais 8.069 (ECA) (Brasil,1990), 

9.394/96 (LDB) (BRASIL, 1996) e 2848 (Código Penal) (Brasil,1940) não obrigam os 

pais a manterem os filhos na escola quando atingem a idade para frequentar o ensino 

superior. A Lei Nº 12.711 (Brasil, 2012a) ou Lei de Cotas aplicada para as 

universidades, favorece à PcD o direito à inserção no ensino superior (Brasil, 2012a). 

A LDB (Brasil, 1996) determina que a instituição de ensino ofereça as condições 

necessárias para que o estudante permaneça na escola e conclua o ensino.  

A Figura 2 descreve como acontece o processo de inclusão escolar nas 

instituições de ensino superior, quem são os atores envolvidos no processo de 
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inclusão escolar dos estudantes do ensino superior com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A ausência de apoio 

por parte de especialistas (AEE) no ensino superior pode prejudicar o trabalho em 

equipe entre o estudante com TEA, a família e a instituição. 

 
Figura 2 - Pirâmide da inclusão escolar no ensino superior.  

 
Fonte: Autora 

 

No ensino superior, a PNEEPEI (Brasil, 2008) assegura aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

os mesmos direitos estabelecidos para o ensino regular. Ou seja, a PNEEPEI (Brasil, 

2008) orienta os sistemas de ensino para garantir que esses estudantes tenham 

acesso à modalidade de educação especial desde a educação infantil até o ensino 

superior, com direito a professores capacitados, atendimento educacional 

especializado (AEE), demais profissionais para a inclusão escolar, participação da 

família e da comunidade. As instituições de ensino superior ainda estão se adequando 

para oferecer os profissionais dedicados ao serviço do AEE, e todos      os demais 

direitos garantidos pela PNEEPEI (Brasil, 2008). O processo de implantação para 

estes serviços ainda é lento, o que demonstra que poderia ter mais engajamento por 

parte das instituições de ensino superior. A instituição de ensino superior deve se 

engajar mais para aplicar o que está estabelecido na PNEEPEI (Brasil, 2008), 

organizar-se e implantar o AEE e demais serviços. Além de ser um direito previsto em 

lei, a implantação destes serviços beneficiará a todos: a própria instituição e alunos 

com ou sem necessidade de inclusão escolar.  
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Na primeira parte da pirâmide está prevista a participação do estudante com 

TEA e o familiar ou responsável. O fato do estudante com TEA no ensino superior ser 

adulto, justifica ele ter o direito de participar das ações que promoverão a inclusão e 

acessibilidade para ele. A presença da família, também é um direito previsto pela 

PNEEPEI (Brasil, 2008). Na segunda parte da pirâmide estão o professor de ensino 

superior e os programas de inclusão e acessibilidade oferecidos pelas IES.  

Em 2005, o Programa Incluir (Brasil, 2005) fomentou a criação de núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de ensino superior (IFES), que passaram a 

oferecer o serviço educacional do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e a 

Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão (CTAI). “O Programa de Acessibilidade 

na Educação Superior (Incluir) propõe ações que garantem o acesso pleno de 

pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior” (Brasil, 2005). As 

instituições municipais e estaduais de ensino superior não têm a obrigação de atender 

às orientações do Programa Incluir, porém estabelecem políticas próprias de inclusão 

e acessibilidade, pois esta é uma demanda existente em todas as instituições de 

ensino superior. Os programas e núcleos de acessibilidade e inclusão desenvolvidos 

pelas instituições de ensino superior têm como função acolher e acompanhar as 

demandas apresentadas pelos servidores e estudantes da instituição. Através destes 

programas as IES públicas do Brasil demonstram que estão se empenhando para 

desenvolver projetos de inclusão. Porém não faz parte da função destes programas 

de acessibilidade e inclusão oferecer o serviço do AEE.  

Os programas de inclusão e acessibilidade oferecidos pelas instituições de 

ensino superior são serviços educacionais que têm como objetivo exercer a ação 

pedagógica. Não faz parte da função destes serviços educacionais a ação terapêutica. 

Os profissionais que atuam nesses      programas de serviços educacionais não têm 

a obrigação de se especializarem em conhecimentos terapêuticos para inclusão 

escolar, pois este é o conhecimento dos especialistas que formarão o grupo de 

atendimento educacional especializado (AEE), quando as instituições de ensino 

superior implantarem esse serviço. A PNEEPEI (Brasil, 2008) prevê que os 

especialistas do AEE têm como função traduzir o conhecimento terapêutico para 

ações pedagógicas, e exercer o importante papel de fornecer aos professores as 

informações necessárias para que estes consigam elaborar o plano pedagógico 

adaptado e aplicar com o aluno que necessita da inclusão escolar. Enquanto isso não 

acontece a contento, o professor de ensino superior fica descoberto de ajuda 
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especializada para construir o plano de ensino e ser orientado sobre como agir com o 

estudante com TEA em sala de aula. 

As instituições de ensino superior precisam se mobilizar para articular melhor 

a rede de inclusão e acessibilidade na instituição como um todo. Essa condição 

ressalta a importância dos professores de ensino superior se prepararem para receber 

estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

2.3 A inclusão dos estudantes com TEA no ensino superior  

Antes de apresentar como acontece a inclusão de PCDs no ensino superior no 

Brasil, torna-se necessário entender como estão classificadas as instituições de 

ensino superior.  

Para a realização desta pesquisa, foi necessário relacionar todas as instituições 

públicas de ensino superior do Brasil que estão cadastradas no portal de acesso ao 

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (Brasil, 2021). A 

lista a seguir apresenta os tipos de organização acadêmica pública e a quantidade de 

unidades no Brasil:  

● Universidades – 114 

● Centro De ensino superior - 8 

● Faculdades - 138 

● Centro de Educação Tecnológica - 2 

● Institutos Federais - 65 

O Quadro 1 apresenta os 5 tipos de instituições e as principais características 

de cada uma (Faro, 2018). 

Sales (2021) realizou um estudo minucioso no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018a) a fim de quantificar 

o que os dados governamentais apresentaram desde 2012 sobre a entrada do 

estudante com TEA no ensino superior. O autor identificou que as matrículas 

aumentaram em 400%. Esse dado revela que:  
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(...) Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI) (Brasil, 2008), e a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa 
com Autismo (Lei nº 12.764/12) (Brasil, 2012b), bem como o Estatuto da 
Pessoa com deficiência (Lei nº13.146/15) (BRASIL, 2015), estão promovendo 
a inclusão de autistas no âmbito da academia e da formação profissional, 
retirando-os da invisibilidade e dos estigmas de uma pessoa preconcebida 
como incapaz e antissocial (Sales, 2021, p.16). 

 

Quadro 1 - Tipos de instituições de ensino superior do Brasil 

Universidades são instituições públicas ou privadas que abrangem diversas áreas de 
conhecimento, têm autonomia para criar cursos e devem atender à comunidade. Elas dedicam-se      
à graduação, atividades de ensino, pesquisa, extensão e focam no desenvolvimento da carreira 
acadêmica com o desenvolvimento de programas de pesquisas institucionalizadas com relevante 
produção intelectual, cultural e científica. Elas devem ter no mínimo 4 programas de pós-graduação 
stricto sensu, mestrado e doutorado, e 1 deles deve ser de doutorado. 1/3 do corpo docente deve 
ter dedicação em tempo integral dedicados à instituição, estudantes, projetos de extensão e 
pesquisa e 1/3 do corpo docente deve      ter titulação de mestrado e doutorado. O campus é maior 
que das demais instituições abrigando faculdades, bibliotecas e estruturas dos cursos, além de 
alojamentos, agências bancárias e outros espaços úteis para os estudantes.  
 

Centro de ensino      superior são instituições públicas ou privadas. Eles abrangem 1 ou mais 
áreas de conhecimento, são menores que as universidades, mas maiores que as faculdades sem a 
obrigação de atender à comunidade. Eles têm uma estrutura muito semelhante à universidade, mas 
não precisam ter pesquisa institucionalizada, não são obrigados a promover atividades de ensino ou 
extensão ou ter produção intelectual cultural e científica relevante. Eles não são obrigados a 
oferecer cursos de pós-graduação, contudo, podem oferecer, em nível de especialização, mestrado 
ou doutorado. Elas podem registrar os próprios diplomas, 1/3 do corpo docente deve ter titulação de 
mestrado ou doutorado, e 1/5 do corpo docente deve ter contrato com dedicação em tempo integral 
à instituição.  
 

Faculdades são instituições públicas ou privadas com foco em uma determinada área de 
conhecimento. Elas oferecem uma quantidade menor de cursos e não são obrigadas a atender à 
comunidade. Não têm a função de promover cursos de pós-graduações, mas podem fornecer os 
cursos lato e stricto sensu, aprovados pelo MEC. Elas são desobrigadas de produzir pesquisas ou 
promover cursos de extensão e programas de iniciação científica ou cumprir requisitos em relação 
ao tempo de dedicação dos docentes, mas 1/3 dos profissionais devem ter titulação de especialista. 
Trabalham com menos cursos e conseguem dar mais ênfase nas atividades relacionadas a eles.  
 

Centros de Educação Tecnológica são instituições públicas ou privadas, especializadas na 
educação profissional e têm o objetivo de qualificar os estudantes em cursos superiores para 
diversos setores da economia. Eles fazem pesquisas e atuam no desenvolvimento tecnológico de 
novos processos, produtos e serviços relacionados aos setores produtivos e à sociedade, além de 
oferecer opções de educação continuada para garantir a capacitação dos profissionais. 
 

Institutos Federais são instituições públicas que oferecem educação básica, superior e 
profissional, voltados à formação técnica, capacitação para a atuação profissional em diversas 
áreas. Eles oferecem opções de ensino médio integrado ao ensino técnico, cursos técnicos 
independentes, cursos superiores em tecnologia, licenciaturas e pós-graduações. Eles têm 
autonomia para criar e extinguir cursos e podem registrar os diplomas. Eles são bem semelhantes 
aos centros de educação tecnológica, mas devem ter 50% de suas vagas reservadas para cursos 
de nível médio e 20% para cursos de licenciatura.  
 

Fonte: Adaptado de Faro, 2018 
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As Leis brasileiras definem que incluir significa oferecer ao estudante com 

deficiência todas as condições necessárias para que possa ter acesso a tudo o que o 

ensino superior oferece. No entanto, o poder público não disponibiliza todos os 

recursos pedagógicos necessários para que as instituições de ensino superior 

exerçam a inclusão de maneira adequada. A realidade do ensino superior, com os 

estudantes com TEA em sala de aula, e a ineficácia na oferta de soluções por parte 

do poder público permite inferir que na prática apesar das Políticas Públicas 

promoverem a inserção dos estudantes com deficiência, elas ainda estão longe de 

permitir a inclusão no sentido mais amplo de seu significado. Professores do ensino 

superior e funcionários necessitam de melhores estruturas e mais informação para 

incluir o estudante com TEA.  Para que isso aconteça a contento as instituições de 

ensino superior necessitam articular a rede de apoio de acessibilidade e inclusão de 

forma a mobilizar a instituição como um todo para o mesmo objetivo: ensino para 

todos.  

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), local      da realização da 

presente pesquisa no momento relatado, segue as orientações das legislações que 

defendem e promovem a inclusão. Através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) e atendendo aos dispostos na Lei nº 9394/96 (LDB) Educação Especial 

(BRASIL, 1996), ela implementou a CTAI e os NAIs (Núcleos de Acessibilidade e 

Inclusão), com o objetivo de atender as orientações do Programa Incluir criado em 

2005 pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2005). A Resolução 164 que dispõe sobre 

a Política de Acessibilidade e Inclusão na Unifesp, determina que cada campus tenha 

seu próprio NAI (BRASIL, 2018b). 

O trabalho desenvolvido pelos NAIs tem como objetivo consolidar as ações 

necessárias para que a Unifesp tenha práticas inclusivas e promova o bem-estar 

social tanto dos alunos com deficiência quanto dos professores, funcionários e demais 

alunos da instituição. Assim como a Unifesp, as demais universidades públicas 

criaram NAIs que promovem ações afirmativas de inclusão. Além das ações das 

instituições de ensino superior, em algumas universidades, os alunos tiveram a 

iniciativa de implementar grupos de acolhimento com o objetivo de criar um espaço 

de acolhimento através do qual os alunos com TEA pudessem ser orientados para 

desfrutar de recursos que possam garantir a sua permanência no curso superior e 

conclusão, bem como gerar ações de conscientização da comunidade sobre as 

necessidades das pessoas com TEA.   
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O NAI do Campus de São José dos Campos da Unifesp tem feito orientações 

aos docentes e viabilizado alguns recursos para os discentes, como por exemplo, ter 

direito a tempo estendido para realizar provas, disponibilização de tutores para 

melhorar o desempenho nas disciplinas. No entanto, esse processo tem sido 

dificultado pois de um lado os professores de ensino superior não se capacitaram para 

promover a inclusão de estudantes com TEA e de outro lado o poder público não 

disponibilizou material instrucional tampouco capacitações formais para os 

professores. As instituições de ensino superior podem se organizar para oferecer 

capacitações dinâmicas, com oportunidades variadas de dia e horário, para que o 

professor tenha a possibilidade de escolher como e onde irá se capacitar. Os 

professores podem demonstrar proatividade para se informar e capacitar no que diz 

respeito a inclusão de pessoas com TEA ao assumir o compromisso de se envolverem 

com as diversas formas de orientação oferecidas pelas instituições. Proatividade 

conjunta entre instituição de ensino superior e corpo docente poderá direcionar a trilha 

de capacitação de todos os envolvidos para a inclusão escolar.  

2.4 A importância da orientação especializada para o professor de 

ensino superior sobre a pessoa com TEA  

Shaw (2021) relata a importância da colaboração mútua entre família, escola e 

especialista para a efetivação da inclusão escolar do estudante com TEA. Para que 

esta colaboração aconteça a contento é necessário que essas três instituições tenham 

acesso a estudos científicos de qualidade sobre o tema. Géo, Hatem (2021) relatam 

que alguns teóricos acreditam que na fase adulta, os sintomas do TEA podem ser 

amenizados ou modificados nos casos leves, mas que essa amenização ainda não é 

possível de ser comprovada cientificamente. De fato, há uma demanda elevada de 

necessidade de estudos sobre o estudante adulto com TEA, para que todos os 

envolvidos possam contribuir para o desempenho escolar deles.  

A inclusão da pessoa com TEA adulta no ensino superior é desafiadora e 

demanda empenho para a produção científica sobre este tema (Alexander et al. 2016; 

Jacob et al. 2016; Grasu, 2018). É possível encontrar na literatura estudos sobre 

adulto com TEA na universidade, no entanto há uma discrepância relevante entre a 
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quantidade de artigos e livros publicados sobre o autismo na educação básica em 

relação ao que existe de estudos sobre o TEA no ensino superior.  

Estudos sobre a inclusão do estudante com TEA no ensino superior são 

escassos e estão focados na necessidade do aluno. Há diversas publicações sobre o 

autismo infantil direcionadas aos professores visando colaborar para o trabalho em 

sala de aula. A luta pelos direitos das pessoas adultas com TEA no que se refere a 

garantia de inclusão nessa fase, ainda é pouco divulgada no Brasil e nas políticas 

mundiais. A produção científica sobre estudantes com TEA adulto ainda é 

embrionária, porém necessária.       

Shaw (2021), realizou estudos na educação básica, demonstrou a importância 

da relação entre família, escola e especialistas, e aponta os desafios das escolas na 

promoção de formação em TEA, realização de inclusão e educação especial, obter 

recursos materiais, o fomento do apoio administrativo e de professores, e a gestão do 

tempo escolar. Para o professor do ensino superior, lidar com questões tão complexas 

requer orientação adequada de especialistas para indicarem o caminho a ser seguido. 

Cada pessoa com TEA é única, individual e com preferências e gostos diferentes. O 

especialista é o profissional capacitado para diagnosticar a pessoa com TEA e 

analisá-la sob diversos ângulos. O professor de ensino superior tem diversos 

estudantes para ensinar, muitas realidades para administrar e um extenso conteúdo 

pedagógico para ser ministrado e avaliado. O especialista é instrumentalizado para 

avaliar e escrever o laudo do estudante com TEA (Tantam, 2012; Shaw, 2021). O 

professor é competente para entender o laudo e traduzir as formas diferentes de 

aprendizado a partir das características individuais e não somente a partir do 

diagnóstico. Somente ler e entender o diagnóstico não é suficiente, é necessário 

aprender a interpretar as necessidades do estudante com TEA para incluí-lo na 

dinâmica da aula, que deve ser envolvente para todos os estudantes presentes.  

Dados do site do INEP (Brasil, 2018) indicam o acompanhamento do governo 

federal em relação à capacitação de professores para o ensino infantil e regular. No 

entanto, ao acessar os dados referentes ao ensino superior é evidente a discrepância 

de informações. A quantidade de informações sobre educação infantil e ensino regular 

é muito vasta, enquanto para o ensino superior a quantidade de informações é restrita 

a apenas dois índices para busca. Esta discrepância pode ser indicativa de que o 

poder público não acompanha a evolução da formação dos professores de ensino 

superior. As instituições de ensino superior são obrigadas a cumprir a Lei, mas não 
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recebem do poder público      o incentivo adequado para garantirem aos professores 

a formação apropriada para incluírem os estudantes com deficiência. Essa 

discrepância ressalta a importância das instituições de ensino superior se organizarem 

para promover a formação e capacitação de seu corpo docente, da mesma forma em 

que os professores precisam se disponibilizar para receber as formações e 

capacitações que tenham como objetivo ensinar sobre inclusão escolar. Esta pesquisa 

pretendeu contribuir para a instrução destes docentes, bem como promover a 

integração entre eles e profissionais especializados que pudessem      contribuir para 

a aquisição de conhecimento a respeito do estudante com TEA. 

2.5 Redes sociais e comunidades virtuais como ferramenta de 

educação na área da saúde  

A seguir estão descritos os conceitos inerentes às redes sociais e comunidades 

virtuais, que são importantes para entender o papel destas ferramentas e como elas 

se relacionam para formar as comunidades virtuais de aprendizagem que podem ser 

acessadas por redes sociais específicas, restritas e moderadas.   

A última década foi impactada pelo avanço tecnológico das mídias sociais e a 

forma como as pessoas lidam com a tecnologia. Os relacionamentos entre as pessoas 

mudaram de formato e ganharam um novo espaço, as redes sociais. Todas as áreas 

da vida humana foram impactadas e as formas de trabalhar e estudar também foram 

afetadas. Em meio às muitas novidades que os avanços tecnológicos trouxeram para 

a humanidade, surgiram as plataformas de redes sociais.  Katz e Nandi (2021) 

descrevem redes sociais como um tipo de software utilizado via web e que facilita a 

interação entre os usuários. As plataformas de redes sociais permitem às pessoas 

conviverem virtualmente, compartilharem informações e ideias através das 

comunidades virtuais. Cada plataforma tem seu próprio aplicativo e sua maneira de 

funcionar e manter o usuário engajado. Cada aplicativo apresenta características 

peculiares e objetivos definidos, bem como níveis diferentes de flexibilidade e 

permissões concedidas gratuitamente aos usuários, e serviços diferenciados que 

devem ser pagos.   
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Goel e Gupta (2020) descrevem o impacto causado pelo crescimento das 

mídias sociais e o quanto elas ampliaram as possibilidades de atuação dos 

profissionais na área médica. O mesmo ocorreu em todas as áreas das ciências. As 

mídias sociais que a princípio foram criadas para facilitar os relacionamentos, 

ampliaram os horizontes e abarcam a possibilidade de ser um meio educacional para 

seus usuários. As plataformas de mídias sociais ampliaram o escopo de atuação, 

criaram parâmetros mais específicos para utilização e se tornaram ferramentas de 

aprendizagem (KATZ e NANDI, 2021). Goel e Gupta (2020) declaram ainda que as 

plataformas de mídias sociais se transformaram em relevantes meios de formação 

contínua para educação de profissionais. Na pesquisa realizada por estes autores na 

área da saúde, ficou evidenciado que as informações, enviadas ao público-alvo das 

comunidades virtuais, têm aceitação imediata e os usuários aceitam com maior 

facilidade as informações recebidas.  

Ao mesmo tempo em que as redes sociais facilitam a disseminação de 

informações de interesse comum, elas podem se tornar fontes de divulgação de 

informações falsas ou de quebra de sigilo ético, quando não são adequadamente 

acompanhadas por moderadores capacitados. Gates et al. (2021) apontam a 

importância de haver uma preocupação com a análise das informações distribuídas e 

com os dados das pessoas que estão sendo acompanhadas pelos profissionais que 

fazem parte da comunidade virtual da rede social. Muitos autores afirmam que as 

redes sociais podem trazer muitos benefícios e serem utilizadas de forma ilimitada se 

os usuários permanecerem atentos às questões éticas que protegem a profissão e as 

pessoas que são alvos de estudos por parte das comunidades virtuais de 

aprendizagem (Goel e Gupta, 2020; Katz e Nandi, 2021; e Gates et al., 2021). Caso 

não haja essa atenção direcionada para orientar o que é publicado, a rede social pode 

assumir um viés de prejuízo para a identidade do público estudado pela comunidade, 

e o resultado será a desinformação que poderá culminar na mudança da qualidade de 

atuação da comunidade virtual de aprendizagem, expondo sua continuidade ao risco 

de ser extinguida.  
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2.5.1 Comunidade virtual de aprendizagem 

A comunidade virtual de aprendizagem é um espaço de cooperação para 

instrumentalizar seus membros com conteúdo de interesse comum e que possibilite a 

ampliação da capacidade cognitiva individual por meio da inteligência coletiva. 

Rheingold (1993) foi um dos primeiros a se referir ao conceito de Comunidades 

Virtuais como agregados sociais originados na rede social, que se formam por meio 

de relações sociais no ciberespaço. Levy (1999) descreve as comunidades virtuais 

como grupos de pessoas interconectadas em busca da inteligência coletiva em 

potencial ou um grupo humano que se une para aproximar-se do ideal coletivo 

inteligente. Este modo de interação requer disposição para troca de informações e 

mantém as pessoas em contato mútuo. Coll, Marchesi, Palacios (2004) conceituam a 

comunidade virtual de aprendizagem como modelo de comunidade que se destina a 

educação e usa das estratégias de cooperação para atingir os objetivos propostos. 

Comunidades virtuais são um grupo de pessoas ou instituições interconectadas por 

uma rede comum para compartilharem conteúdo de aprendizagem ou informações de 

interesse de todos. A comunidade virtual de aprendizagem caracteriza-se por todos 

os membros terem objetivos comuns específicos. A comunidade virtual de 

aprendizagem é um instrumento com dupla função: facilitar as trocas de informações 

entre os membros da rede e promover a aprendizagem.  

Para Coll, Marchesi, Palacios (2004) a comunidade virtual de aprendizagem é 

um espaço de aprendizagem, em que o conhecimento pode ser transferido de maneira 

inicial e continuada. Este modelo de comunidade acontece de forma colaborativa onde 

o professor contribui continuamente com os conhecimentos e o grupo com as 

experiências. Para Schlemmer (2005) a comunidade virtual pode abarcar todas as 

formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, valores, imaginações e 

expressão de conflitos. Esse perfil de funcionamento se deve à diversificação, 

multimodalidade e versatilidade das comunidades virtuais de aprendizagem. Para este 

autor um grupo humano se aproxima para constituir uma comunidade porque percebe 

a possibilidade de fazer trocas mais imaginativas, tornarem-se mais capazes de 

aprender e inventar. Esse grupo se une para aproximar-se do ideal coletivo inteligente. 

Al-Daghri et al. (2021) usou este conceito e desenvolveu um aplicativo próprio para 
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uma comunidade virtual com o objetivo de promover aprendizagem para profissionais 

na área de saúde. 

2.5.2 Redes sociais específicas, restritas e moderadas 

As redes sociais específicas, restritas e moderadas podem ser uma ferramenta 

para implementação da comunidade virtual de aprendizagem. Lemos e Lévy (2010) 

em seus estudos sobre o futuro da internet, simplificam as relações que ocorrem nas 

comunidades virtuais como algo inerente à cultura dos tempos atuais e afirmam que 

este formato influencia na nova forma de fazer sociedade. Para eles, a comunidade 

virtual é um grupo de pessoas se relacionando através do ciberespaço, mas interagem 

com tanta intensidade que fazem, inclusive, troca de valores pessoais e de 

percepções sobre as coisas que as pessoas do grupo consideram importante para a 

vida. As formas de se relacionar no ciberespaço cresceu muito. Nos tempos atuais faz 

parte da vida em sociedade pertencer a redes sociais virtuais. Neto, Pantarotto, Silva 

(2015) afirmam que as redes sociais são estruturas sociais, que podem existir dentro 

e fora do meio digital. Para eles, as redes sociais são compostas por várias pessoas 

que se relacionam de diversas maneiras, e que além do relacionamento, trocam 

valores e podem influenciar umas às outras.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) oportunizaram para a 

sociedade a existência de diversos recursos para que as pessoas transitem pelas 

redes sociais virtuais e participem de comunidades virtuais. Cohen et al. (2020) 

apontam o crescimento do uso das mídias sociais na área da saúde com finalidades 

diversas como saúde pública, educação, networking e marketing, mas afirmam que 

estas redes sociais obtêm melhor êxito quando administradas por moderadores. Neto, 

Pantarotto, Silva (2015) apontam que na área de educação, a tendência maior é 

justamente serem formalizadas redes sociais com tutores que fazem o mesmo papel 

dos moderadores de redes sociais em saúde. Independente da finalidade, o fato é que 

o uso das redes sociais na educação e na saúde cresceu muito. O Quadro 2 apresenta 

alguns exemplos de estudos que demonstram a forma de utilização destas redes 

sociais virtuais criadas com a finalidade de conectar especialistas e grupos de 

usuários para formar a comunidade virtual.  
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Bakola et al. (2020) criaram uma rede social semiaberta, porém irrestrita. Ou 

seja, qualquer pessoa podia participar, com o pré-requisito de enviar mensagem 

solicitando a entrada. O objetivo da rede era criar uma comunidade virtual de medicina 

rural para evitar o isolamento. Nesta rede social as intervenções eram comuns a todos, 

e os usuários podiam enviar mensagens.  

Al-Daghri et al. (2021) criaram uma rede social fechada e restrita com acesso 

por aplicativo com a finalidade de montar um grupo focado com objetivo de promover 

a educação da saúde. O acesso a essa rede acontecia por convite, as intervenções 

eram personalizadas e os usuários podiam enviar mensagens. As intervenções eram 

personalizadas.  

Pudipeddi et al. (2021) criaram um aplicativo para uma rede social comunitária 

local (Qokka) para melhorar a saúde mental e o bem-estar da comunidade. A rede 

social era comunitária e fechada, mas irrestrita, ou seja, para participar a pessoa não 

precisava ter um perfil específico, mas apenas o desejo de pertencer a comunidade 

virtual. A rede social foi divulgada via Facebook e as pessoas podiam enviar 

mensagem demonstrando interesse. Para utilizar o aplicativo, os moderadores 

aceitavam a solicitação das pessoas, eram cadastradas pelo moderador e a partir 

deste momento, elas adentraram a rede social fechada e podiam trocar mensagens e 

receber instruções. Para este modelo, neste caso as intervenções eram comuns a 

todos. 

Esses estudos indicam que as comunidades virtuais educativas que foram 

desenvolvidas com objetivo de promover a interação entre grupos de usuários e 

especialistas preferem criar redes sociais moderadas e restritas em algum nível. 

Nestas redes sociais o papel do moderador vai além de simplesmente aceitar ou 

cadastrar o usuário. Ele tem o papel ativo de administrar o que é postado e fazer os 

devidos direcionamentos. Por se tratar de áreas nas quais não pode haver criação de 

informações falsas, acreditam que desta forma conseguem garantir a segurança das 

informações postadas.  
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Quadro 2 - Tipos de redes sociais moderadas 

Estudo  Buis et al.  
(2010) 

Bakola et al.  
(2020) 

Al-Daghri et al. 
(2021) 

Pudipeddi et al. 
(2021) 

Forma de 
acessar a rede 
social 

Webpage Aplicativo Facebook 
e Youtube 

Aplicativo próprio 
da comunidade 
virtual 

Aplicativo próprio 
da comunidade 
virtual 

Tipo de 
comunidade 
virtual 

Fechada. O 
usuário era 
convidado para 
adentrar a rede 
social e participar 
da comunidade. 

     Semiaberta. O 
usuário solicitava 
pelo aplicativo para 
entrar na rede      
social e participar da 
comunidade virtual 
alocada em uma 
rede social pública.  

Fechada. O 
usuário era 
convidado para 
adentrar a rede 
social e participar 
da comunidade. 

Fechada. O 
usuário deveria 
enviar e-mail 
solicitando para 
adentrar a rede 
social e participar 
da comunidade. 

Critério de 
perfil das 
pessoas para 
participarem 
da rede social 

Restrita. Poderiam 
participar somente 
pessoas com perfil 
pré-determinado 
pelos 
administradores da 
rede social.  

Irrestrita. Qualquer 
pessoa podia 
participar, 
independente do 
perfil. 

Restrita. Somente 
poderiam 
participar pessoas 
com perfil pré-
determinado 
pelos 
administradores 
da rede social.  

Irrestrita. Qualquer 
pessoa podia 
participar, 
independente do 
perfil. 

Forma de 
pertencer a 
comunidade 
virtual 

O usuário recebia 
um convite feito 
pelo moderador 
para ser 
cadastrado.  

O usuário acessava 
a comunidade virtual 
no aplicativo aberto 
ao público, e ele 
mesmo solicitava a 
participação.  

O usuário recebia 
um convite feito 
pelo moderador 
para ser 
cadastrado.  

O usuário que 
desejasse enviava 
um e-mail 
solicitando para 
adentrar. E o 
moderador o 
cadastrou.       

Intervenção 
dos 
especialistas 

Orientações 
personalizadas. Os 
especialistas 
enviavam 
orientações 
direcionadas para 
os usuários, 
conforme a 
necessidade 
individual de cada 
participante.  

Orientações comuns      
a todos. Os 
especialistas 
enviavam 
orientações com 
temas generalizados 
sobre os assuntos 
apresentados no 
aplicativo. 

Orientações 
personalizadas. 
Os especialistas 
enviavam 
orientações 
direcionadas para 
os usuários, 
conforme a 
necessidade 
individual de cada 
participante.  

Orientações 
comuns      a 
todos. Os 
especialistas 
enviavam 
orientações com 
temas 
generalizados 
sobre os assuntos 
apresentados no 
aplicativo. 

Fonte: Autora 

2.5.3 Projeto de Extensão CodeLab da Unifesp 

O projeto de extensão CodeLab da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) trabalha com a criação de um software de rede social especializada, restrita 

e moderada que pode ser utilizada por comunidades virtuais na área da saúde e bem-

estar (Alburquerque, Magueta, Stringhini, 2021). Inicialmente este software foi 

desenvolvido para atender as necessidades da organização social Instituto Brasileiro 

de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho (IBEAC) com sede em São Paulo e 
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atuação em nível nacional. Um dos objetivos do projeto é desenvolver uma plataforma 

que permitirá uma melhor comunicação entre uma parte específica da população 

atendida pela organização e os profissionais especialistas em primeira infância. Este 

projeto de extensão tem o objetivo de desenvolver um aplicativo de fórum de 

discussão para integrar especialistas em primeira infância e as mães e puérperas de 

uma comunidade de São Paulo. Neste aplicativo a interação da população será 

mediada por especialistas que farão o papel de moderadores das publicações. Esta 

interação entre os usuários e a relação com os especialistas pode ser considerada 

uma comunidade virtual. O software criado é de licença livre e pode ser adaptado e 

utilizado por outras comunidades desde que seja mencionada a fonte como referência 

bibliográfica. Para a formação da comunidade virtual no aplicativo, o cadastro dos 

usuários pode acontecer de duas maneiras:  

● Por cadastro: O usuário que tiver a intenção de participar da comunidade 

poderá enviar uma mensagem ao moderador da comunidade, este 

poderá incluí-lo ou não. Dependerá dos critérios que os moderadores 

estabelecerem para a rede social.  

● Por convite: Um dos especialistas moderadores enviará um e-mail 

convidando o usuário a compor a comunidade virtual e posteriormente 

realizará o cadastro. 

O aplicativo já foi desenvolvido, mas ainda não está finalizado, pois está em 

fase de adaptação para as necessidades específicas da organização de sociedade 

civil IBEAC. Apesar de ainda estar em desenvolvimento, os conteúdos fundamentais 

para a existência e funcionamento do aplicativo já foram consolidados. Atualmente ele 

está na fase de testes da primeira versão. Neste momento os estudantes estão 

desenvolvendo uma versão que executa dentro do navegador (versão “web”), 

implementação de notificações e interface mais lúdica.  

Como o software foi criado pelo projeto de extensão do CodeLab-Unifesp com 

licença livre, ele pode ser utilizado por outras comunidades virtuais que venham a 

compor uma rede social restrita. Nesse caso, o software precisa passar por 

adaptações com o objetivo de personalizá-lo e atender a nova demanda, desde que 

seja mencionado o projeto nas referências bibliográficas. O aplicativo desenvolvido 

por este projeto foi escolhido para ser adaptado e usado para atender a finalidade 

desta pesquisa.  
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2.6 Teoria da metodologia de pesquisa: Design      Science      

Research (DSR) 

Esta pesquisa baseou-se nos conceitos da metodologia de pesquisa Design 

Science Research (DSR) oriunda da Design Science (DS) para criar o artefato digital 

proposto por este estudo.  

A Design Science (DS) é um método científico que estuda a ciência do artificial. 

Para Simon (1981) a ciência do artificial tem como objetivo principal gerar 

conhecimento através do processo de produzir artefatos. Simon (1981) diferenciou a 

ciência do artificial das ciências naturais e das ciências sociais, elucidou que a primeira 

se interessa pelas coisas “como elas devem ser” enquanto as naturais e sociais 

estudam as coisas “como elas são”. Para Dresch, Junior, Lacerda (2015) a definição 

de que a ciência do artificial se ocupa em estudar “o que deve ser” aproxima o modelo 

de pesquisa aos conceitos de que os projetos devem conceber artefatos que realizem 

objetivos. Os autores destacam que a DS é uma ciência que projeta um mundo novo, 

e que não se contenta em apenas explicar como os fenômenos naturais e sociais 

ocorrem. Dresch, Junior, Lacerda (2015) define a DS como a ciência que se interessa 

em projetar algo novo para solucionar problemas. O paradigma da DS concretiza o 

conceito de que é possível construir uma melhor teoria a partir da prática e ter uma 

melhor prática a partir da teoria.  Filippo, Pimentel, Santos (2020) debatem sobre essa 

teoria e afirmam que a DS reforça a importância de que aquilo que for pesquisado 

deve ter relevância e rigor para a comunidade científica e útil para a sociedade. A 

relevância se confirma por pesquisar o que de fato pode mudar realidades na 

sociedade. O rigor se confirma pela seriedade científica aplicada por passos 

replicáveis e que alcancem os mesmos resultados.  

O conceito central da DS é a construção de um ou mais artefatos. Dresch, 

Junior, Lacerda (2015) definem artefatos      como a interface entre o ambiente interno 

e o ambiente externo de um determinado sistema que se pretende construir, 

implementar ou avaliar. Pode ser algo físico, um sistema ou um meio. O artefato tem 

como objetivo principal alterar ou criar algo para modificar ou melhorar o sistema que 

está sendo estudado. Para Simon (1981) a mudança no ambiente externo quase 

invariavelmente modifica o ambiente interno, e vice-versa. Ele define que para manter 
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os resultados é necessário manter ambientes interno e externos inalterados, ou fazer 

alterações concomitantes em ambos.  

Dresch, Junior, Lacerda (2015) aponta que a DS busca soluções satisfatórias, 

que sejam suficientemente adequadas ao contexto, estejam dentro de padrões 

custeáveis, viáveis, resolvam o problema e sejam replicáveis. Para que tenha validade 

pragmática, o artefato deve assegurar a utilidade da solução proposta para o 

problema. O conhecimento desenvolvido deve ser generalizável e precisar apenas de 

adaptações ao novo contexto para ser replicável, e obter o mesmo resultado.   

Para Dresch, Junior, Lacerda (2015) a Design Science Research (DSR) é a 

metodologia que operacionaliza o DS. Filippo, Pimentel, Santos (2020) debatem sobre 

essa teoria e apontam que a metodologia DSR está a serviço da ciência do artificial e 

utiliza conceitos do desenvolvimento de projetos. Filippo, Pimentel, Santos (2020) 

descrevem a DSR como uma abordagem que tem as funções de produzir 

conhecimento técnico/científico e promover o desenvolvimento de um artefato para 

resolver um problema de forma prática e num contexto específico. Esses autores 

apontam que o conhecimento técnico necessário para a construção de um artefato é 

a arte de saber fazer. Eles descrevem a importância da construção do artefato e 

definem que a aplicação do conceito de DSR deve seguir os seguintes passos:  

1. Conscientização – conhecimento sobre o problema e contexto 

2. Revisão Sistemática da literatura – busca de conhecimentos sobre como 

solucionar o problema, tanto nas bases de dados científicas quanto nas técnicas.  

3. Identificação dos artefatos já existentes, e posterior escolha de um para adaptação 

e aplicação, ou tomada de decisão por desenvolver algo novo.  

4. Construção de um quadro teórico que permita correlacionar conhecimento teórico 

e o técnico, para fundamentar a pesquisa e projetar um artefato relevante. 

5. Avaliação empírica com procedimentos rigorosos de levantamento/produção de 

dados, análise/interpretação de dados.   

6. Verificação – o artefato deve ser testado para verificar se funciona e soluciona o 

problema de pesquisa.  

Além destes seis passos, Filippo, Pimentel, Santos (2020) apontam que o 

pesquisador deve levantar hipóteses sobre a aceitação ou não do artefato e das 

conjecturas comportamentais. Para estes autores, a aceitação do artefato é uma 

prática científica importante para confirmar que o artefato realizou os objetivos aos 
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quais foi proposto e concluir que o pesquisador aplicou adequadamente as etapas da 

DSR e a pesquisa contemplou os conceitos da ciência do artificial.  
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Capítulo 3 

Capítulo 3 - Proposta da Dissertação e 

Método 

Neste capítulo são apresentados      à pergunta de pesquisa, o método e as etapas de 

execução. O método de pesquisa foi descrito e o que foi feito para estudar a eficácia da 

criação e implementação do artefato digital proposto.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Brasil,1996) normatiza a 

inclusão dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) na 

permanência plena dos estudantes em salas regulares de ensino. No disposto da lei 

a intenção da inclusão plena, existe o contraponto da desinformação e da deficiência 

da formação dos educadores do ensino superior. A presente pesquisa visou apoiar os 

sujeitos ativos neste processo de inclusão, os professores. Para isso, foram 

desenvolvidos materiais que podem dar apoio ao professor para entender e interagir 

com o estudante com TEA no ensino superior.  

O primeiro objetivo desta pesquisa foi desenvolver um manual de orientações 

sobre o modo de ser da pessoa com TEA no nível superior e como interagir com ela. 

O segundo objetivo foi adaptar um aplicativo de rede social especializada, restrita e 

moderada, nomeado como TEApp, para criar uma comunidade virtual de 

aprendizagem composta por professores e especialistas em inclusão escolar.  

Inclusão escolar é um tema complexo e delicado que exige estudo contínuo por 

parte dos docentes, devido a pluralidade de questões que a envolvem, que são 

afetadas pela diversidade de deficiências e a singularidade dos alunos. Em função 

disso, o docente precisa estar continuamente atualizando seus conhecimentos para 

atuar em sala, preparar e ministrar a aula. Porém, anterior à preparação do plano 
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pedagógico, o professor de ensino superior precisa entender como o estudante com 

TEA processa mentalmente as informações e quais ações pedagógicas contribuirão 

para a construção e melhoria da relação professor-aluno. Neste sentido, a pesquisa 

pretendeu ampliar o conhecimento teórico sobre o estudante com TEA para os 

docentes de nível superior. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir na 

transformação de realidades educacionais, diminuindo a distância da desvantagem 

inclusiva e do interventor que promove mudanças nesta inclusão.  

3.1 Questão de pesquisa 

Mediante a necessidade iminente do professor de ensino superior ser orientado 

para tornar-se um agente ativo na inclusão escolar do estudante com TEA, propôs-se 

a seguinte pergunta de pesquisa: A criação, desenvolvimento e implementação do 

artefato digital formado por um manual de orientações ao professor de ensino superior 

sobre TEA e uma Comunidade Virtual de Aprendizagem acessada por rede social 

especializada, restrita e moderada, pode ser uma forma de orientar o professor para 

ser um agente colaborativo na inclusão do estudante com TEA?  

3.2 Metodologia 

Na metodologia desta pesquisa foi utilizado o Design Science Research (DSR). 

A motivação desta pesquisa foi projetar como “deve ser” o conhecimento do professor 

de ensino superior para a inclusão do discente com TEA. Essa metodologia ajudou a 

definir o formato da pesquisa, as etapas e a avaliação do artefato. Na DSR a etapa de 

avaliação é fundamental para verificar a funcionalidade do artefato e conferir se 

atende o objetivo para o qual foi criado. Nesta pesquisa o artefato foi composto por 

Manual e link de acesso à rede social especializada, restrita e moderada para os 

participantes se conectarem a comunidade virtual de aprendizagem pelo aplicativo 

TEApp. 
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O material de apoio ao docente do aluno com TEA foi desenvolvido a partir de 

uma estratégia cíclica composta de duas partes: 1. Desenvolvimento de um manual 

digital de orientação aos docentes de estudantes com TEA; 2. Adaptação do aplicativo 

de rede social de apoio baseado na comunidade virtual de aprendizagem formada por 

docentes e especialistas em inclusão escolar. A interação através da comunidade 

virtual de aprendizagem serviu como meio da implementação de melhorias no manual. 

A Figura 3 resume o importante papel que o manual digital e a comunidade virtual de 

aprendizagem podem fazer ao promover a orientação do professor e contribuir para 

que o estudante com TEA seja compreendido. Essa troca poderá colaborar para 

promover a inclusão deste aluno no ensino superior.  

 

Figura 3 - Possíveis contribuições do artefato digital TEA 

 
Fonte: Autora 
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3.3 Etapas da pesquisa 

Para alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa foi utilizado o modelo 

proposto por Ken Peffers (Dresch, Junior, Lacerda, 2015) e a pesquisa foi dividida em 

6 etapas de desenvolvimento (Figura 4). 

 

Figura 4 - Etapas da pesquisa 

 
Fonte: Autora 

3.3.1 Problema e motivação      

Para definir o problema de pesquisa foram realizadas duas pesquisas iniciais. 

A primeira foi uma busca para identificar estudos realizados a respeito do estudante 

com TEA no ensino superior e os fatores que influenciam a permanência e 

desempenho do estudante com TEA nas universidades públicas brasileiras. Nessa 

busca foram analisados sites de busca acadêmica, repositórios de universidades, 

além de palestras e seminários nas universidades públicas relacionados ao tema TEA, 

para identificar qual tem sido o foco de estudo das universidades.  

A segunda pesquisa teve como objetivos verificar o que as instituições federais, 

estaduais e municipais de ensino superior realizaram em relação à orientação aos 
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docentes para inclusão do estudante com TEA na universidade, e se já existem 

materiais para esta finalidade. Para isso, foi realizado um levantamento no Cadastro 

Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do e-MEC sobre todas as 

114 instituições públicas brasileiras de ensino superior no Brasil, incluindo a Unifesp 

(Brasil, 2021). Neste levantamento, foram analisadas as informações que estão 

divulgadas ao público geral nos sites e redes sociais das universidades. Em seguida 

foi enviado um e-mail para 23 universidades que estão com as informações 

desatualizadas nos sites e para 17 universidades que não divulgam informações sobre 

o tema. Os e-mails foram enviados para os setores de acessibilidade e reitorias, 

apresentando o tema da pesquisa, com a pergunta: “A sua universidade faz ou já fez 

algum tipo de orientação aos docentes para lidarem com os estudantes com TEA? Se 

sim, o que já fizeram, ou fazem? Quais são os materiais desenvolvidos (artigos, 

ebooks, etc...)?”. Em seguida foi solicitado que a universidade enviasse o material 

desenvolvido.  

3.3.2 Definição de objetivos      

A partir da revisão bibliográfica e do levantamento feito no subconjunto de 

universidades públicas verificou-se a necessidade de desenvolver o artefato digital 

com um manual digital de orientações aos docentes do ensino superior sobre TEA e 

uma comunidade virtual de aprendizagem acessada por rede social especializada, 

restrita e moderada.       

3.3.3 Projeto e desenvolvimento 

Nessa etapa da pesquisa foi feita uma busca de modelos de manuais para criar 

um modelo mais adequado. A pesquisa inicial foi realizada nos sites das universidades 

federais da região sudeste, através da função de busca do seu respectivo portal. A 

elaboração do “Manual de Orientações ao Professor do Ensino Superior sobre TEA” 

teve como base as necessidades identificadas na pesquisa bibliográfica sobre a 
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inclusão da pessoa com TEA nas universidades. O conteúdo do manual vai auxiliar o 

professor de ensino superior a entender o comportamento global do estudante com 

TEA. O manual foi desenvolvido para apresentar ao docente informações que facilitem 

o entendimento das necessidades do estudante com TEA, de modo que o próprio 

docente seja capaz de pensar sobre como agir com o discente, o que criar e fazer 

para promover o sucesso acadêmico do estudante. O manual foi elaborado com 

conteúdo que faz a caracterização das pessoas com TEA atendendo aos requisitos 

abaixo: 

● Licença open access para permitir o download, o acesso e uso de qualquer pessoa 

sem uso comercial; 

● Escrita em linguagem de fácil acesso aos professores de diversas áreas, com 

conceitos teóricos explicados e detalhados sobre o TEA para que todos possam 

entender e aplicar;  

● Explicações que promovem a reflexão e conscientização dos professores, para 

que estes entendam os conceitos e consigam transcender e fazer as adaptações 

necessárias para a rotina de aula e avaliação do aluno com TEA.  

Todos os participantes da pesquisa receberam por e-mail o link para fazer o 

download do manual. 

Nesta etapa também foi desenvolvida a adaptação do aplicativo de rede social 

do projeto de extensão CodeLab-Unifesp para a rede social especializada, restrita e 

moderada e a comunidade virtual de aprendizagem interessada no tema do ensino 

superior para estudantes      com TEA. Os requisitos para escolha do aplicativo foram:  

● Licença de software livre, ser adaptável e de uso restrito, ou seja, ter a entrada 

para a comunidade moderada por especialista que autoriza ou convida.  

A rede social adaptada recebeu o nome de TEApp e a comunidade virtual de 

aprendizagem foi nomeada CVA TEApp. Para que a comunidade virtual de 

aprendizagem fosse formada, a autora da pesquisa usou como base sua formação 

em psicologia e inclusão escolar, pois esses conhecimentos foram importantes para 

selecionar os profissionais que foram convidados a compor o grupo de especialistas 

da CVA TEApp, bem como para atuar como moderadores entre os usuários e 

especialistas. Todos os participantes da pesquisa foram convidados por e-mail através 

de link de acesso ao aplicativo de rede social TEApp para adentrarem à CVA TEApp 

com usuário e senha criados pela autora que fez o papel de moderadora.pesquisa.  
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A figura 5 descreve como foi a estrutura organizacional da CVA TEApp. Os 

personagens representados pelos números de 1 a 3 compõem a estrutura 

administrativa da CVA TEApp. Para a realização desta pesquisa, o personagem 

número 1, que corresponde ao departamento responsável pela CVA, foi representado 

pelas orientadoras da pesquisa que foram cadastradas como moderadoras e ficaram 

acompanhando as interações para orientar a autora quanto às possibilidades      de 

atuação enquanto desempenhava o papel de moderadora.pesquisa. A instituição de 

ensino superior que desejar implantar esse modelo de CVA, deverá nomear um 

departamento responsável por coordenar a implantação e uso da comunidade virtual 

de aprendizagem de seus docentes e funcionários. O personagem número 2 foi 

desempenhado pelo aluno da graduação que foi cadastrado como administrador e 

desempenhou o papel de suporte técnico. O personagem número 3 foi desempenhado 

pela autora que possui formação em inclusão escolar de estudantes com TEA e atuou 

como moderadora.pesquisa. Os personagens representados pelos números de 4 a 6 

compõem o grupo de usuários da CVA TEApp. O personagem número 4 foi 

desempenhado pelos usuários que tinham como objetivo aprender sobre o tema 

proposto pela CVA, neste caso os professores universitários que não têm formação 

relacionada ao tema de inclusão escolar. O personagem número 5 foi desempenhado 

pelos professores da instituição de ensino superior que possuem formação em áreas 

relacionadas ao tema da CVA, e podem contribuir com seus conhecimentos sobre 

inclusão escolar de estudantes com TEA. O personagem número 6 foi desempenhado 

pelos profissionais que são formados em áreas correlatas a inclusão escolar de 

estudantes com TEA e atuam em consultórios externos à instituição.  
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Figura 5 - Estrutura organizacional da CVA TEApp 

 

Fonte: Autora 

 

Segue uma descrição das pessoas que desenvolveram a pesquisa:  

● Elaboração do Manual (protótipo e versão final): Autora; 

● Adaptação da rede social especializada, restrita e moderada: Autora e 

estudantes de graduação do projeto de extensão CodeLab-Unifesp; 

● Escolha e envio de convite para os participantes da Comunidade Virtual de 

Aprendizagem: Autora; 

● Formação da Comunidade Virtual de Aprendizagem – cadastro dos usuários: 

Autora; 

● Suporte Técnico durante as etapas demonstração e avaliação da pesquisa: 

estudantes de graduação do projeto de extensão CodeLab-Unifesp; 

● Moderação da CVA TEApp: Autora. 

3.3.4 Etapas demonstração e avaliação do artefato digital 

Esta pesquisa não foi composta por amostra estatística. A metodologia adotada 

nesta pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) no. do Parecer 
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5.378.211 (Anexo 2). Nesta etapa foi idealizado fazer a demonstração e avaliação do 

conteúdo do manual e uso do aplicativo por um grupo de participantes descritos no 

Quadro 3. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa o número de participantes foi 

alterado conforme descrito no capítulo 4. 

 

Quadro 3 - Participantes etapa de pesquisa de demonstração e avaliação do manual e comunidade 
virtual de aprendizagem 

Participantes  N 

Professor de vários campi da Unifesp especialista em inclusão escolar indicados pelo NAI 
Unifesp/SJC 

5 

Professor do Instituto de Ciências e Tecnologia (ICT) da Unifesp  10 

Profissionais externos à Unifesp especialistas em inclusão escolar de pessoa com TEA 5 

Estudantes com TEA da Unifesp indicados pelo NAI Unifesp/SJC 5 

Fonte: Autora 

 

O NAI Unifesp/SJC indicou os professores da área de ciências e tecnologia que 

foram convidados para iniciar a comunidade. A autora da pesquisa enviou um e-mail 

convidando os professores do ICT Unifesp para compor a comunidade virtual de 

aprendizagem. A autora pesquisou no site da Unifesp os professores com formação 

relacionada ao tema de inclusão escolar, e enviou o convite por e-mail, para que 

atuassem como professores da Unifesp especialistas em inclusão escolar. A autora 

usou um aplicativo de mensagens para divulgar a pesquisa e solicitar aos profissionais 

de consultórios especialistas em inclusão escolar que se interessassem em      

responder à mensagem indicando interesse em participar, para que atuassem como 

profissionais externos à Unifesp especialistas em inclusão escolar. O NAI Unifesp/SJC 

indicou os estudantes com TEA que poderiam participar da pesquisa. Os estudantes 

com TEA e os profissionais externos à Unifesp especialistas também foram 

convidados por e-mail pela autora da pesquisa. A fase de demonstração do manual 

foi formada pela moderadora.pesquisa (autora da pesquisa) acrescida dos 

participantes (Quadro 3).  

Todos os participantes foram convidados a participar da pesquisa e os que 

aceitaram receberam o link de acesso para assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Anexo 4). Somente quem assinou espontaneamente pôde 

compor as comunidades testes (demonstração e avaliação) desta pesquisa, descritas 

no Quadro 3. Os participantes receberam um e-mail com todas as informações para 

participar das etapas de demonstração      e avaliação junto com os links de acesso 

ao manual e ao aplicativo TEApp para entrar na comunidade virtual de aprendizagem. 
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Os participantes tiveram 5 dias sequenciais para responder se conseguiram fazer o 

download do manual e acessar o aplicativo de rede social. Depois puderam ler o 

manual e interagir pelo aplicativo durante o período de 15 dias sequenciais. Desde o 

início da fase avaliação a moderadora.pesquisa usou de seus conhecimentos 

acadêmicos sobre inclusão escolar para atuar na CVA TEApp. No aplicativo, a 

moderadora.pesquisa publicou trechos do manual de orientações sobre TEA, os 

professores publicaram perguntas e comentários, e os especialistas responderam às 

postagens. Durante toda a fase de avaliação, a moderadora.pesquisa fez publicações, 

monitorou as publicações dos participantes e interações. O fato da 

moderadora.pesquisa ter formação acadêmica em área relacionada ao tema da CVA 

foi fundamental para que ela pudesse direcionar as dúvidas dos professores ao 

especialista em inclusão escolar com conhecimento específico relacionado ao tema 

apresentado pelo usuário. Para que a mediação acontecesse a contento, a 

moderadora.pesquisa enviou e-mails escritos de formas diferenciadas para testar 

diversas maneiras de promover o engajamento da comunidade virtual de 

aprendizagem, bem como para direcionar os temas aos especialistas mais adequados 

para responder às publicações.  

Nessa etapa, a avaliação do artefato digital foi realizada por todos os 

participantes, com a ressalva de que os estudantes com TEA avaliaram apenas o 

manual. Nesta fase, o manual e a rede social especializada, restrita e moderada foram 

submetidos à comunidade virtual de aprendizagem por 15 dias para testes. Em 

seguida, os especialistas e os professores responderam a um questionário formal, 

elaborado para este fim. Eles tiveram o papel de dar feedback formal sobre conteúdo 

e formato do manual, da funcionalidade do aplicativo e da comunidade virtual de 

aprendizagem, e do artefato digital (Anexo 8). Os estudantes responderam a um 

questionário de avaliação do manual. Em seguida, foi gerada a versão final do manual 

e a lista de sugestões para melhoria da CVA TEApp, apresentada à equipe do 

CodeLab (Anexo 10). 
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3.3.5 Comunicação 

 Depois de elaborado, o manual de orientações aos professores de ensino 

superior sobre estudantes com TEA, foi submetido e aceito para publicação em uma 

editora especializada, e será disponibilizado através de link de acesso open access. 

O resultado desta pesquisa será ainda escrito na forma de artigo e submetido para 

uma revista da área. O manual e o link de acesso à comunidade virtual de 

aprendizagem serão disponibilizados para download no site da Unifesp para uso desta 

instituição de ensino superior.  
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Capítulo 4 

Capítulo 4 - Desenvolvimento 

Neste capítulo estão descritas todas as etapas do desenvolvimento da pesquisa: levantamento 

de informações sobre o que as universidades públicas do Brasil fizeram para capacitar os docentes; 

quais os trabalhos correlatos já foram publicados; como foram definidos os capítulos do manual de 

orientações e os temas para a comunidade virtual de aprendizagem; como os participantes da pesquisa 

foram selecionados, convidados e inseridos na etapa de avaliação; como a comunidade virtual de 

aprendizagem de aprendizagem foi conduzida para gerar engajamento.  

 

Esta pesquisa teve como objetivo oferecer aos docentes de ensino superior um 

recurso dinâmico de orientação que os conectassem a conteúdos atualizados e 

oferecessem a eles a chance de esclarecer dúvidas com especialistas em inclusão 

escolar. O manual de orientações e a comunidade virtual de aprendizagem acessada 

por aplicativo de rede social especializada, restrita e moderada viabilizaram a 

orientação qualificada do professor, e os guiaram a conhecer o modo como as 

pessoas com TEA processam as informações e se comportam. A pesquisa foi 

desenvolvida em duas etapas: 

 Etapa 1:  

a. Levantamento de informações nas instituições de ensino superior com 

alvo nas Universidades Federais da Região Sudeste do Brasil; 

b. Pesquisa de estudos bibliográficos sobre aspectos da inclusão escolar 

de estudantes com TEA; 

c. Desenvolvimento do protótipo do manual de orientação ao professor de 

ensino superior sobre o TEA; 

d. Escolha do aplicativo e definição dos critérios para a adaptação e 

criação da comunidade virtual de aprendizagem. 
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Etapa 2:  

a. Ampliação do levantamento de informações para todas as universidades 

públicas do Brasil: Federais, Estaduais e Municipais; 

b. Escrita da versão preliminar do Manual de orientações; 

c. Adaptação do aplicativo para o modelo definido por esta pesquisa; 

d. Aplicação do artefato digital para uso e avaliação dos participantes da 

pesquisa.  

Segundo Dresch, Junior, Lacerda (2015) os artefatos que foram construídos 

por um pesquisador podem ser classificados em métodos, modelos, constructos, 

aprimoramento de teorias e instâncias. Nesta pesquisa foi desenvolvido o artefato 

digital do tipo instanciação assim descrito por permitir a interação do pesquisador com 

os participantes. Houve a necessidade de interação da pesquisadora com os 

participantes durante as fases de demonstração e avaliação para testar o manual, o 

aplicativo de rede social especializada, restrita e moderada, e a CVA TEApp. Na etapa 

demonstração a interação aconteceu somente por e-mail. Durante a etapa de 

avaliação, a pesquisadora atuou como moderadora da comunidade virtual de 

aprendizagem, fez postagens na CVA TEApp e enviou e-mails diários aos 

participantes para testar o engajamento dos usuários no aplicativo TEApp.  

Etapa 1a - Levantamento de informações nas instituições de ensino 
superior com alvo nas universidades federais da Região Sudeste do 
Brasil 

Na primeira etapa deste levantamento foi realizado um estudo sobre práticas 

inclusivas de 18 universidades federais da região sudeste do Brasil, através do qual 

foi possível fazer uma breve análise das ações destas instituições de ensino superior 

em relação à inclusão do estudante com TEA. Nesta etapa, a Unifesp não foi incluída 

no estudo por ser o local da pesquisa. No primeiro momento, as informações foram 

pesquisadas diretamente no site de cada universidade. O resultado da primeira busca 

foi insatisfatório, gerando a hipótese de os sites estarem desatualizados, e que os 

resultados não correspondiam com a realidade. Decidiu-se contactar as universidades 

através de e-mails. No dia 28/10/2021 foram enviadas mensagens eletrônicas para os 

departamentos de acessibilidade, reitores e vice-reitores das 18 universidades da 
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região sudeste do Brasil. Até o dia 5/11/2021 foram recebidas respostas de dez 

universidades. Para as oito restantes foram enviados e-mails nos dias 6 e 7/11/2021, 

porém, até o dia da escrita do texto não houve resposta. Os resultados desta etapa 

da pesquisa estão descritos na seção 5.1.1.  

Etapa 1b - Pesquisa de estudos bibliográficos sobre aspectos da 
inclusão escolar de estudantes com TEA  

Uma pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de selecionar estudos 

que descrevam a experiência da inclusão do estudante com TEA no ensino superior 

do Brasil, sob o ponto de vista dos principais atores desta relação: discentes e 

docentes. Este levantamento permitiu selecionar 10 estudos sobre a inclusão do 

estudante com TEA na universidade. Os resultados desta pesquisa estão 

apresentados na seção 5.2. 

Etapa 1c - Desenvolvimento do protótipo do manual de orientações 
ao professor universitário sobre TEA 

Na fase de definição dos objetivos foi realizada a pesquisa de modelos de 

manuais com temas relacionados ao TEA na universidade. Apenas um manual foi 

encontrado no site da Unifesp, no Portal de Acessibilidade da Unifesp, o E-book, 

Sakaloski (2021). Este e-book contém informações importantes com orientações 

sobre o estudante com TEA no ensino superior. Mas, ele pode ser complementado 

com orientações para o professor entender o modo de pensar e agir do estudante com 

TEA. Após a ampliação da pesquisa para todas as universidades públicas, foi 

evidenciado que as 13 instituições que desenvolveram material de capacitação aos 

docentes descreveram o TEA com seriedade e atenção ao que importa aos docentes, 

mas que priorizavam as práticas pedagógicas. No entanto, a partir destas análises foi 

possível verificar que há uma necessidade emergencial de elaborar um material que 

oriente os professores de ensino superior para se relacionarem com os estudantes 

com TEA e alcançar o sucesso didático, e ofereça a eles a oportunidade de estarem 
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em contato com especialistas que possam esclarecer as dúvidas quanto às melhores 

práticas inclusivas para o estudante com TEA.  

O manual desenvolvido nesta pesquisa contém informações que ajudarão o 

professor a interpretar o comportamento do estudante com TEA, antecipar-se a 

problemas, desenhar soluções pedagógicas e reduzir os problemas decorrentes da 

falta de informação sobre TEA. A estrutura dos capítulos foi criada após a análise do 

levantamento feito nas universidades da região sudeste do Brasil e da revisão 

bibliográfica. A Figura 6 apresenta a capa do protótipo do manual que foi desenvolvido.  

 
Figura 6 - Capa do protótipo do manual de orientações ao professor sobre TEA 

 
Fonte: Autora 

 
 

O Quadro 4 apresenta a estrutura do protótipo do manual. Porém durante o processo 

de escrita do manual ficou evidente que essa estrutura não era suficiente. A versão 

preliminar do manual, com aprofundamento dos temas, está apresentada na seção 

5.3.  
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Quadro 4 - Estrutura do protótipo do Manual 

Prefácio 
3.2 Flexibilidade cognitiva X Rigidez de 

pensamento. 

Apresentação 3.3 Memória da pessoa com TEA. 

Capítulo 1 -  O que é o TEA? 
Capítulo 4 - Cognição Social da Pessoa com 

TEA 

1.1 Principais características diagnósticas. 4.1 Teoria da Mente em adultos com TEA 

1.2 Características da pessoa adulta com TEA. 
4.2 Interação social: Reconhecimento das 

emoções/ Socialização / Amizades 

Capítulo 2 - Processamento Sensorial da Pessoa 
com TEA. 

Capítulo 5 - Pessoa com TEA no Ensino 
Superior 

2.1 Da Integração Sensorial. 5.1 Principais dificuldades 

2.2 Da Linguagem. 5.2 Conscientização dos estudantes típicos  

2.3 Da Comunicação.  
5.3 A adaptação das universidades com a 

questão autismo e ensino superior. 

Capítulo 3 - Processamento Cognitivo da Pessoa 
com TEA. 

Capítulo 6 - Exemplos de demandas do NAI  

3.1 Funções executivas: Planejamento, 
Organização, Priorização. 

Capítulo 7 - Dicionário de termos técnicos 

Fonte: Autora 
 

Etapa 1d - Escolha do aplicativo e definição dos critérios para a 
adaptação e criação da comunidade virtual de aprendizagem  

Para que esta etapa fosse realizada, foram realizadas reuniões com a equipe 

do CodeLab-Unifesp. O aplicativo de rede social restrita e moderada foi analisado para 

ser adaptado para esta pesquisa. Antes da adaptação, o aplicativo contemplava as 

seguintes telas:  

● Login 

● Feed principal 

● Abas nomeadas conforme os temas a seguir:  

o Recomendados, 

o Cuidados com as mães,  

o O parto e os bebês,  

o Trocas solidárias,  

o Indicações de cultura e lazer. 

● Criação de postagens 

A versão inicial do aplicativo também continha uma ficha socioeconômica no 

cadastro de usuários.  
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Etapa 2a - Ampliação do levantamento de informações para todas as 

universidades públicas do Brasil: Federais, Estaduais e Municipais  

Após a primeira etapa, foi definido que o levantamento seria estendido a todas 

as universidades públicas do Brasil: Federais, Estaduais e Municipais, e que a 

UNIFESP seria incluída nas análises, totalizando 114 universidades. No levantamento 

ampliado foi possível analisar:  

1. O que as Universidades públicas ofereceram aos professores em 

relação à inclusão dos estudantes com TEA? 

2. Que tipo de núcleo de atendimento às Universidades      públicas 

desenvolveram para atender aos estudantes com TEA? 

3. Quais ações (cursos / treinamentos/ congressos/ simpósios/ workshops, 

etc...) foram oferecidas para formação do público docente para melhorar 

a adaptação e aprendizagem do estudante com TEA?  

No primeiro momento, as informações foram pesquisadas diretamente no site 

e nas redes sociais de cada universidade. Para as universidades que estavam com o 

site desatualizado ou sem informações foram enviados e-mails solicitando 

informações sobre as ações que elas tinham desenvolvido para capacitar os 

professores. O estudo foi realizado entre março e julho de 2022. Os resultados desta 

pesquisa estão apresentados na seção 5.1.2. 

Etapa 2b - Escrita do manual de orientações 

Durante a escrita do Manual ficou evidente a necessidade de aprofundar os 

temas, e de acrescentar tópicos ao protótipo para ser apresentado aos participantes 

da pesquisa das fases demonstração e avaliação. O manual foi dividido em 3 grandes 

partes, com a finalidade de agrupar os capítulos por temas (Quadro 5), e acrescentar 

novos tópicos e capítulos (Quadro 6).  
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Quadro 5 - Divisões da versão preliminar do manual de orientações ao professor sobre TEA 

Parte I - DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO TEA 

Parte II - ÁREAS DO NEURODESENVOLVIMENTO QUE SÃO AFETADAS NAS PESSOAS COM 
TEA 

Parte III - TEA NO ENSINO SUPERIOR 

Anexos 

Fonte: Autora 

 

Quadro 6 - Novos temas adicionados à estrutura do protótipo do manual de orientações ao professor 
sobre TEA 

1.2 Resumo histórico sobre o diagnóstico de TEA 

1.3 Breve definição das relações entre o TEA e o TDAH 

3.3 Comunicação não verbal e suplementar alternativa 

3.3.1 Comunicação não-verbal 

3.3.2 Comunicação suplementar e alternativa 

4.2 Rigidez de Pensamento versus Flexibilidade Cognitiva 

4.3 Principais características do modo de pensar da pessoa com TEA versus empatia 

4.5 Níveis de Inteligência 

4.6 Habilidades superiores 

6.1 Direitos da pessoa com TEA quanto a inclusão escolar 

6.2 Direitos da pessoa com TEA quanto ao uso da máscara de proteção facial nas instituições de 
ensino superior 

6.3 Deveres do estudante com TEA nas instituições de ensino superior quanto às normas      e 
condutas 

6.4 O papel do professor de instituição de ensino superior na inclusão do estudante com TEA 

6.6 Tutoria ou monitoria 

6.7 Processo de avaliação / Atividades / Projetos 

6.7.1 Exemplos de atuação do professor para programar aulas / provas / atividades extras 

6.8 Orientações sobre o laudo médico 

6.10 A adaptação das instituições de ensino superior às necessidades do estudante com TEA no 
ensino superior 

6.11 Dicas de ações práticas para o professor em sala de aula 

Capítulo 7 - Família ou acompanhante da pessoa com TEA no ensino superior 

Fonte: Autora 

 

Os resultados da escrita da versão preliminar do manual estão descritos na 

seção 5.3. 

Etapa 2c - Adaptação do aplicativo para o modelo definido por esta 

pesquisa 

Após a finalização da escrita do manual, foram realizadas reuniões com a 

equipe do CodeLab, a adaptação do aplicativo foi efetivada, e recebeu o nome de 

TEApp. A estrutura do manual foi importante para definir as telas e abas do aplicativo. 



72 
 

 

O perfil da comunidade virtual de aprendizagem foi importante para retirar do cadastro 

de usuários as informações socioeconômicas dos participantes. Para que este 

aplicativo atendesse às demandas desta pesquisa, e compusesse as características 

do TEApp, foi decidido que as telas e abas seriam substituídas pelos temas a seguir:  

● Tela de Login 

● Tela de Menu 

● Tela Feed principal 

● Tela Criação de postagens 

● Tela Categorização de postagem 

● Tela de Cadastro de usuários 

● Tela Controle de usuários 

● Tela Meu perfil 

● Tela Guia de uso 

● Abas nomeadas conforme os temas a seguir:  

o Recomendados - Recurso de avaliação de postagens por parte 

de especialistas em inclusão, que farão o papel de 

moderadores.  

o Orientações sobre TEA 

o Atividades - Dicas de atividades  

o Interação Social - Dicas sobre como interagir 

o Sintomas atípicos – como interagir 

Os prints referentes às telas do aplicativo estão na seção 5.4.  

Etapa 2d - Aplicação do artefato digital para uso e avaliação dos 

participantes da pesquisa  

Ao todo 15 professores aceitaram o convite, mas apenas 12 participaram de 

fato das fases demonstração e avaliação (Anexo 3.1). Para formar o grupo de 

especialistas da Unifesp, foi enviado convite para 16 professores especialistas em 

inclusão escolar que são servidores e atuam nos campi Baixada Santista, Guarulhos, 

São José dos Campos e São Paulo, com formação nas seguintes áreas: 
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Fonoaudiologia, Letras, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Ao todo 6 

professores da Unifesp especialistas em inclusão escolar aceitaram o convite, mas 

apenas 3 participaram de fato das fases demonstração e avaliação (Anexo 3.1). Os 

estudantes com TEA foram indicados pelo NAI Unifesp/SJC. Ao todo foram 6 

estudantes indicados para os quais foi enviado um e-mail convite (Anexo 3.2), mas 

apenas 4 aceitaram o convite. O grupo de profissionais externos à Unifesp, 

especialistas em inclusão escolar de pessoas com TEA, foi o único que teve uma 

abordagem inicial diferenciada. A autora divulgou a pesquisa em um aplicativo de 

mensagens e pediu aos interessados que enviassem um e-mail para ela. Ao todo 18 

profissionais se interessaram em participar, porém, era necessário respeitar a 

proporcionalidade aprovada pelo CEP. Em função da dificuldade para montar o grupo 

de professores da Unifesp especialistas em inclusão escolar, foi decidido adicionar 

um especialista externo à Unifesp. Por esses motivos, 6 profissionais      receberam o 

convite formal da pesquisa (Anexo 3.1). Aos demais interessados foi enviado um e-

mail agradecendo o interesse e a autora se comprometeu a enviar o resultado após a 

finalização da pesquisa. No e-mail convite enviado a todos os participantes havia o 

link de acesso ao TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) (Anexo 4). 

Somente quem respondeu ao TCLE espontaneamente aceitando os termos pôde 

receber o e-mail com os links de acesso ao manual e aplicativo TEApp (Anexo 5).  

Por se tratar de uma rede social especializada, restrita e moderada, para 

participar da comunidade virtual de aprendizagem, a pesquisadora atuou como 

moderadora.pesquisa, cadastrou cada novo usuário, criou senha e login. Em seguida 

enviou um e-mail com o link de acesso, login e senha. Além dos participantes 

convidados, conforme descrito na seção 5.5, a moderadora.pesquisa cadastrou as 

duas orientadoras desta pesquisa (orientadora.pesquisa e coorientadora.pesquisa) e 

um aluno da graduação, que faz parte da equipe do CodeLab, para acompanharem 

toda a evolução da CVA TEApp durante as fases: Demonstração e Avaliação. As 

orientadoras participaram como moderadoras apenas para acompanhar as 

interações, e o estudante do CodeLab participou como administrador para 

acompanhar a parte técnica da CVA TEApp.  

Antes de iniciar a etapa demonstração, a moderadora criou todos os usuários 

com nomes fictícios para o login, seguindo as seguintes regras:  

● Tipo de participante 
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● Local de trabalho (dentro ou fora da Unifesp) 

● Para os especialistas foi acrescentada a sigla da formação profissional 

● Número sequencial conforme o tipo de usuário.  

Abaixo estão relacionados exemplos de como ficaram os nomes fictícios:  

● Para os professores: professor.unifesp1; professor.unifesp2, etc... 

● Para os professores da Unifesp que atuaram como especialistas em 

inclusão escolar: especialista.unifespTO1, especialista.unifespFono1, 

etc... 

● Para os especialistas externos à Unifesp: espec.externoPsico1, 

espec.externoFono1, etc... 

Para todos os usuários foi estabelecida a mesma senha de acesso: 12345. Os 

participantes da comunidade virtual de aprendizagem receberam um e-mail com todas 

as informações para participar das etapas Demonstração e Avaliação, juntamente 

com os links de acesso ao manual e ao aplicativo TEApp para entrar na comunidade 

virtual de aprendizagem (Anexo 5.1). Os estudantes também receberam todas as 

informações para participar das etapas Demonstração e Avaliação, porém apenas 

com o link de acesso ao manual, pois não participaram da CVA TEApp (Anexo 5.2). 

Durante a etapa Demonstração os participantes tiveram 5 dias sequenciais para 

acessarem os links. Fizeram isso abrindo o manual e acessando a CVA TEApp. Eles 

tiveram como tarefa, informar por e-mail se conseguiram abrir o manual e acessar a 

CVA TEApp. Todos responderam ao e-mail confirmando o recebimento. Referente à 

demonstração do aplicativo, todos os problemas técnicos relacionados ao uso do 

aplicativo foram encaminhados para o e-mail da autora desta pesquisa, que teve o 

papel de avisar a equipe do CodeLab para resolver. O feedback informal sobre o 

aplicativo foi encaminhado para o grupo de estudantes do projeto de extensão 

CodeLab-Unifesp que foram responsáveis por solucioná-los. Resumo da aplicação do 

artefato digital: 

1 Cadastro dos usuários convidados 

2 Envio de e-mail para os participantes contendo informações sobre a 

pesquisa, links de acesso ao manual e ao aplicativo (para os integrantes 

da comunidade virtual de aprendizagem) 

3 Coleta de feedback  

4 Correção para acessar o manual e aplicativo 
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5 Validar para a fase seguinte 

 

Para iniciar a fase Demonstração foi necessário cadastrar todos os 

participantes da pesquisa para atuarem como usuários da CVA TEApp. Os usuários 

foram cadastrados com nomes      fictícios criados pela autora da pesquisa que atuou 

como moderadora.pesquisa. No momento de efetivar o cadastro foi necessário alterar 

a regra para preencher o campo cadastro de usuários para que permitisse o uso de 

números, pois os nomes fictícios criados correspondiam à função que cada usuário 

desempenharia na CVA TEApp. Esses nomes foram criados desta maneira para 

facilitar aos usuários saberem qual era o papel de cada participante da comunidade 

virtual de aprendizagem.  

Após o cadastro de todos os usuários e criação de login e senha de acesso, os 

usuários moderadores da pesquisa testaram os acessos. Neste momento a 

orientadora.pesquisa percebeu que não conseguia acessar a CVA TEApp, mas não 

daria tempo de fazer o estudo para entender o que havia acontecido. Então foi 

decidido criar um novo usuário para ela. Durante a fase de Avaliação, esse problema 

se repetiu com mais três usuários da CVA TEApp, que na fase demonstração tinham 

conseguido acessar o aplicativo, mas ao fazerem o acesso novamente, não 

conseguiram mais. Para fazer alterações estruturais no aplicativo, seria necessário 

interromper as interações, porém não havia tempo hábil para esta interrupção, pois os 

demais usuários já estavam interagindo. No total foram cadastrados 21 participantes 

da pesquisa e quatro moderadores, totalizando 25 usuários. Como o problema de 

acesso aconteceu com apenas quatro participantes, foi decidido cadastrar novos 

usuários para eles. Os novos usuários foram testados e funcionam      adequadamente. 

As hipóteses levantadas para justificar este problema foram: o fato de os nomes dos 

usuários serem iguais e apenas o número final ser diferente, pois era sequencial, e 

houve a suspeita de problemas com informações do "cache" do sistema de 

autenticação voltado aos termos de uso. Alguns usuários tiveram dificuldade de 

acessar o link, pois não era clicável. Foram orientados por e-mail para copiar e colar 

o link no navegador.  

Ao adentrarem na CVA TEApp pela primeira vez, o aplicativo direcionava os 

usuários para aceitarem o Termo de Uso e em seguida eram redirecionados para 

preencherem os dados do perfil. O Termo de Uso continha a primeira parte do texto 

da tela Guia de Uso, na qual estão descritas as regras da CVA (Figura 18 item 5.4). 
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Porém, ao fazerem isso, um dos usuários enviou um e-mail informando que o 

aplicativo os obrigava a cadastrar os e-mails. A moderadora.pesquisa solicitou à 

equipe do CodeLab que alterasse essa regra durante o período de pesquisa, pois os 

usuários não poderiam ter os dados pessoais divulgados em nenhuma tela da CVA 

TEApp, devido às regras de sigilo estabelecidas juntamente com o CEP (Comitê de 

ética e pesquisa). A equipe do CodeLab corrigiu essa validação e a 

moderadora.pesquisa deletou manualmente todos os e-mails cadastrados.  

Durante a fase de Demonstração, a equipe do CodeLab emitiu relatórios diários 

para acompanhar o progresso dos acessos dos usuários. O objetivo era verificar se 

todas as etapas iniciais de acesso estavam sendo validadas, e se os usuários estavam 

aceitando o Termo de Uso. Em um destes relatórios, foi identificado que para 2 

fonoaudiólogas externas à Unifesp constava que haviam acessado a comunidade 

virtual de aprendizagem, alteraram o perfil, porém o Termo de Uso não havia sido 

aceito.  No entanto, isso não poderia acontecer. Foi enviado e-mail para cada uma 

delas questionando se o Termo de Uso havia sido aceito e ambas responderam que 

sim. Foram levantadas as hipóteses de que as ferramentas de controle do aplicativo 

estavam com erros, existia a suspeita de informações com "cache" do sistema de 

autenticação voltado aos termos de uso, do usuário onde estavam as novas contas 

com na hora da criação. Os testes posteriores feitos pela equipe, no entanto, foram 

inconclusivos. As usuárias foram orientadas por e-mail para realizarem os seguintes 

passos: clicar no botão sair -> recarregar a página -> e fazer o login novamente. Elas 

fizeram o que foi solicitado, ao adentrarem ao aplicativo de novo, aceitaram 

novamente o Termo de Uso, que foi devidamente registrado pelas ferramentas de 

controle do aplicativo e não apareceu mais para elas. Esse problema se repetiu com 

um professor, que foi orientado a seguir os mesmos passos e a situação foi resolvida.  

Alguns usuários enviaram e-mail informando que estavam com dificuldades 

para acessar novamente o aplicativo. O admin2 (moderador) do CodeLab analisou 

cada caso e percebeu que haviam alterado a senha inicial e não se lembravam.  A 

moderadora.pesquisa entrou no perfil destes usuários e digitou a senha padrão inicial. 

Esses usuários foram informados por e-mail para entrarem novamente com a senha 

criada pela moderadora.pesquisa. Uma usuária não conseguiu acessar o aplicativo 

pelo computador, mesmo após limpar todo o histórico de navegação. Esse 

computador era da universidade onde trabalhava. A usuária relatou por e-mail que 

acessou a CVA TEApp pelo celular e funcionou bem.  
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Na etapa Avaliação, os participantes da comunidade virtual de aprendizagem 

tiveram 15 dias sequenciais para interagir através do aplicativo TEApp, e ler o manual. 

No que diz respeito ao aplicativo, nesta versão os professores desempenharam o 

papel de usuários que podiam fazer postagens, tirar dúvidas e comentar publicações 

de outros participantes. Os professores de ensino superior da Unifesp especialistas 

em inclusão escolar e os profissionais externos à Unifesp especialistas em inclusão 

escolar desempenharam o papel de especialistas que podiam responder às perguntas 

dos professores e comentar as publicações da moderadora.pesquisa e de outros 

participantes. Todas as mensagens postadas foram analisadas e classificadas ou não 

como recomendadas através de um ícone verde que fazia a função de “selo” de 

recomendação, indicando que a postagem foi analisada e classificada positivamente. 

Essa classificação facilitou localizar as melhores postagens e evitou que ficassem 

perdidas na rolagem do feed. Todos os prints de tela das interações da CVA TEApp 

estão no Anexo 7.  

Durante toda a fase de avaliação a formação acadêmica da 

moderadora.pesquisa foi fundamental para que conseguisse interpretar como as 

interações estavam acontecendo e direcionar corretamente as postagens para que os 

especialistas tivessem uma atuação mais eficaz. Na primeira semana a 

moderadora.pesquisa, fez três postagens por dia com conteúdo do manual e enviou 

e-mails diários com o objetivo de informar aos participantes sobre o que havia de 

novidade no aplicativo (Anexo 8). Nesta primeira semana todas as mensagens eram 

enviadas citando o nome do usuário a quem o e-mail estava endereçado. Na segunda 

semana houve uma mudança de estratégia, a moderadora.pesquisa fez apenas uma 

postagem por dia com conteúdo do manual. Nos primeiros dias os e-mails foram 

enviados de forma genérica, nos quais os usuários eram chamados de forma genérica 

pela função que exercia na CVA TEApp: Prezado Professor, Prezado Especialista. 

Depois de aplicar essas duas formas diferenciadas de estimular os participantes para 

interagirem na CVA TEApp, foi possível perceber que os professores de ensino 

superior se envolveram mais quando foram chamados de forma genérica. Porém os 

especialistas se envolveram mais quando foram chamados pelo nome pessoal. Na 

segunda semana houve mais interação por parte dos usuários.  

Outra percepção importante estava relacionada ao tamanho dos textos 

enviados. Os e-mails curtos e objetivos geraram mais visualizações no aplicativo. A 
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autora acompanhou diariamente as postagens e escreveu e-mails de formas 

diferenciadas com o objetivo de verificar o que poderia gerar mais engajamento 

(Anexo 8). Na primeira semana a moderadora.pesquisa fez postagens diárias com 

textos grandes, de uma página. Na segunda semana, mudou a estratégia. Passou a 

enviar mensagens curtas e usar os temas apresentados pelos 

professores.universitarios para propor uma nova reflexão. A estratégia da 2ª. semana 

funcionou melhor que a da primeira.  

Na segunda semana um usuário informou por e-mail que estava com 

problemas para acessar o aplicativo. A moderadora.pesquisa avisou este usuário que 

ele havia trocado a senha. O mesmo não fez mais contato e fez novas publicações no 

app TEApp. Ainda na segunda semana, um usuário teve problemas com o acesso. 

Para este e para mais dois professores foi necessário criar um novo usuário, pois o 

login deles não funcionava mais. Isso aconteceu com todos os usuários que trocaram 

a senha de acesso ao aplicativo. Todas essas ocorrências foram reportadas para a 

equipe do CodeLab que permanece desenvolvendo o aplicativo e realizando testes 

para futuras experiências com o aplicativo.  
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Capítulo 5 

Capítulo 5 - Resultados e discussão 

Neste capítulo estão descritos os resultados alcançados para a criação e implementação do 

artefato digital. Os dados foram descritos através dos gráficos. A pesquisa possibilitou identificar o 

cenário atual das universidades em relação à capacitação dos docentes para a inclusão das pessoas 

com TEA; foi confirmada a hipótese de que o manual de orientações poderia fornecer informações ao 

professor universitário sobre TEA, e que através da CVA TEApp foi possível conectar professores de 

ensino superior aos especialistas para ajudá-los em relação à inclusão dos estudantes com TEA. Este 

capítulo apresenta as análises da pesquisa que comprovaram que o artefato digital atingiu os objetivos 

da pesquisa.  

5.1 Levantamento nas universidades públicas do Brasil sobre as 

práticas inclusivas 

Foi realizado o levantamento nas universidades públicas, os dados estão 

descritos nos gráficos e quadros, a letra “N” representa o número total de dados para 

o item analisado.  

5.1.1 – Resultados do levantamento de informações nas instituições 
de ensino superior com alvo nas universidades federais da Região 
Sudeste do Brasil 

Ao final da primeira etapa do levantamento nas universidades federais da 

região sudeste do Brasil, ficou constatado que nenhuma universidade havia 
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desenvolvido um trabalho direcionado para orientação dos professores que os auxilie 

a entenderem o modo global de processamento mental do estudante com TEA e suas 

características de interação social, linguagem e comunicação. Porém, a maioria das 

universidades respondeu que reconhecia este estudo como importante, que tinham 

interesse em conhecer o resultado da pesquisa e o que pretende gerar para a 

comunidade de ensino superior. Na primeira etapa foram analisadas 18 universidades 

federais da região sudeste do Brasil. Os resultados obtidos na pesquisa com as 

universidades federais da região Sudeste do Brasil estão resumidos no Quadro 7. 

Três universidades responderam que fariam o levantamento e fariam contato 

novamente. Porém, até o dia da escrita do texto não houve resposta; Cinco 

universidades responderam que fazem tudo o que é pedido pela lei, e seus 

professores especialistas em TEA estavam estudando o assunto e elaborando plano 

de ação. Sempre que o estudante com TEA solicita, oferecem bolsistas para 

acompanhar as atividades curriculares; e duas universidades responderam que 

faziam tudo o que a lei exige. Essas universidades se diferenciam por terem este 

assunto como foco de desenvolvimento de conteúdo: criaram cartilhas específicas e 

cursos de orientação sobre TEA, rede social com postagens sobre temas relacionados 

a deficiências, e outras ações mais específicas para promoverem a inclusão do 

estudante com TEA, porém direcionadas ao público geral.  

 
Quadro 7 - Resultado da pesquisa inicial nas universidades sobre inclusão do estudante com TEA 

Interesse em compartilhar 
as ações para inclusão 

Resposta para a pesquisa 
enviada por e-mail 

Estado atual N 

Não retornaram o e-mail com 
as informações solicitadas 

Pendente de enviar 
levantamento até a data da 

escrita deste texto. 

Pendente de resposta. 3 

Responderam ao e-mail e 
demonstraram interesse no 

assunto 

Cumprem a lei. Estavam 
planejando o futuro. 

Especialistas em TEA 
estavam planejando ações 

futuras. 

5 

Responderam ao e-mail e 
demonstraram foco no 

assunto. 

Praticavam ações de inclusão e 
faziam tudo o que era exigido      

pela lei. 

Planejavam ações 
estruturadas para inclusão. 

Redes sociais, cartilhas, 
cursos e ações específicas 

sobre TEA e inclusão 
direcionadas ao público 

geral.  

2 

O que falta a estas universidades federais? 

Ações específicas para a formação e instrução dos professores de ensino superior, que são elo de 
relação entre a pessoa com TEA e o Ensino Superior. 

Fonte: Autora 
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5.1.2 - Resultados do levantamento de informações para todas as 

universidades públicas do Brasil: Federais, Estaduais e Municipais  

Os resultados da segunda etapa da pesquisa de levantamento nas 

universidades públicas do Brasil permitiram a realização de uma análise das ações 

destas instituições em relação à inclusão do estudante com TEA nos sites e redes 

sociais e disponíveis para o público em geral. No total foram analisadas 114 

universidades públicas: 

● 68 universidades federais; 

● 41 universidades estaduais; 

● 5 universidades municipais.  

 Conforme demonstrado no Gráfico 1, foi possível encontrar informações 

publicadas em 74 universidades. Os resultados indicam que este assunto é importante 

para as instituições de ensino superior, porém a maioria ainda se encontrava em fase 

embrionária de desenvolvimento de conteúdo relacionado ao TEA.  

 
 

Gráfico 1 - Distribuição das universidades públicas pesquisadas em relação às informações 
acessíveis ao público geral nos sites e redes sociais: Ações afirmativas para a inclusão de estudantes 

com TEA 

 

Fonte: autora 
 

No total, dentre as 114 universidades estudadas, 97 já desenvolveram temas 

relacionados à inclusão escolar para alunos com deficiência. Para estes 2 grupos de 

universidades nas quais não foi possível fazer o levantamento por completo, foram 

enviados e-mails aos departamentos de inclusão e acessibilidade. Até o dia 8/08/2022 

apenas 6 universidades responderam ao e-mail e informaram que não estavam 

Universidades com
informações divulgadas
nos sites e redes sociais

(N=114)

Universidades com
informações incompletas

divulgadas nos sites e
redes sociais (N=114)

Universidades sem
informações divulgadas
nos sites e redes sociais

(N=114)

74

23
17
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focadas neste tema. O Gráfico 2 apresenta a proporção de 23 universidades públicas 

que estavam com informações incompletas nos sites e redes sociais, pois estavam 

desatualizadas e divulgavam informações incompletas sobre ações afirmativas de 

inclusão social. Não foi possível analisar quais tipos de ações estas universidades 

realizaram em prol da inclusão de pessoas com TEA, formação para docentes e/ou 

programas voltados para os alunos.  

 
Gráfico 2 – Universidades que divulgam nos sites e redes sociais informações incompletas sobre 

ações afirmativas para inclusão escolar de estudantes com TEA 

 

Fonte: autora 
 

O Gráfico 3 demonstra a proporção de 17 universidades públicas nas quais não 

havia publicações sobre inclusão de estudantes com TEA nos sites e redes sociais. 

Estas universidades não divulgaram informações sobre ações afirmativas de inclusão 

social. Por isso não foi possível verificar quais ações estas universidades realizaram 

em prol da inclusão de estudantes com TEA, formação para docentes e/ou programas 

voltados para os alunos.  

 

Gráfico 3 – Universidades com sites e redes sociais de ensino superior sem informações 
sobre ações afirmativas para inclusão escolar de estudantes com TEA 

 

Fonte: autora 

Total de
Universidades com

informações
incompletas (N=114)

Universidades
Federais com
informações

incompletas (N=68)

Universidades
Estaduais com
informações

incompletas (N=41)

Universidades
Municipais com

informações
incompletas (N=5)

23

10 11

2

Total de
Universidades

sem informações
(N=114)

Universidades
Federais sem
informações

(N=68)

Universidades
Estaduais sem
informações

(N=41)

Universidades
Municipais sem

informações (N=5)

17

12

4

1
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O Gráfico 4 descreve que dentre as 114 IES cadastradas no MEC, 97 

universidades públicas divulgam que já realizaram ações afirmativas para inclusão 

escolar do estudante com TEA, das quais 56 são universidades federais, 37 são 

universidades estaduais e 4 são universidades municipais.   

 

Gráfico 4 – Universidades que publicam informações sobre ações afirmativas para inclusão escolar 

 

Fonte: Autora 

 

A partir do estudo feito nas 97 universidades que divulgam que já 

desenvolveram conteúdos relacionados a inclusão escolar, as informações obtidas 

foram analisadas e categorizadas em 3 tipos (Figura 7). 

 

Figura 7 - Universidades públicas que divulgam que já desenvolveram conteúdos sobre inclusão escolar 

 

Fonte: Autora 
 

Total de
Universidades

(N=114)

Universidades
Federais com

ações afirmativas
para inclusão

escolar (N=68)

Universidades
Estaduais com

ações afirmativas
para inclusão

escolar (N=41)

Universidades
Municipais com

ações afirmativas
para inclusão
escolar (N=5)

97

56

37

4
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● Formação de docentes: Ações específicas para formação de 

professores de ensino superior sobre estudantes com TEA;  

● Orientações aos alunos: ações afirmativas desenvolvidas para atender 

as necessidades específicas dos alunos, como por exemplo: rodas de 

conversas, conversas individuais, palestras para alunos, entre outras. 

● Informações para o público geral: ações afirmativas desenvolvidas para 

o público geral e com temas generalistas, como por exemplo: palestras, 

seminários, workshops sobre inclusão de todos os tipos de deficiências. 

 

Gráfico 5 - Universidades públicas que estão investindo na formação de docentes para a inclusão de 
estudantes com TEA 

 

Fonte: autora 

 

Em seguida foi realizada a análise das ações promovidas por estas 13 

instituições que divulgaram que estão investindo na formação dos professores (Figura 

8).  

Figura 8 - Tipos de formação para professores 

 

Fonte: Autora 

 

Total de
Universidades

que capacitaram
docentes

universitários
(N=114)

Universidades
Federais que
capacitaram

docentes
universitários

(N=68)

Universidades
Estaduais que
capacitaram

docentes
universitários

(N=41)

Universidades
Municipais que

capacitaram
docentes

universitários
(N=5)

13

9

4

0
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O Quadro 15 (Anexo 1) apresenta a relação de 13 (11,40%) universidades 

públicas que divulgam no site e redes sociais as informações a respeito da formação 

que ofereceram aos docentes de ensino superior para a inclusão de estudantes com 

TEA. Em todas as demais 101 universidades que não foram relacionadas no Quadro 

15 (Anexo 1) não foram encontradas informações no site e redes sociais sobre 

formação de docentes para a inclusão de estudantes com TEA. Caso estejam 

realizando ações direcionadas a este tema, estas instituições não deixaram estas 

informações disponíveis ao público geral, e isso dificultou que esta pesquisa tivesse 

acesso ao possível trabalho que as 101 universidades possam ter desenvolvido.  

5.2 Resultados da pesquisa de estudos bibliográficos sobre 

aspectos da inclusão escolar de estudantes com TEA 

Após a análise dos resultados dessa parte da pesquisa foi possível verificar que 

entre os estudos selecionados o tema das pesquisas foi dividido em três grupos 

(Quadro 8). Esse estudo serviu para levantar a hipótese de que há uma carência de 

estudos sobre a inclusão da pessoa com TEA focados nas necessidades do professor, 

um dos principais fatores nesta fase de vida tão importante para o estudante. Durante 

o período deste levantamento bibliográfico não foram encontrados estudos 

direcionados a fazer um artefato digital com orientações específicas que auxilie o 

professor universitário a superar as dificuldades que enfrenta ao se relacionar ou 

ministrar aula para discentes com TEA, e que os coloque em contato com 

especialistas através de uma rede social de apoio. 

Foi realizada a pesquisa de estudos bibliográficos sobre os aspectos da 

inclusão escolar de estudantes com TEA, os dados estão descritos no Quadro 8, a 

letra “N” representa o número total de dados para o item analisado.  
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Quadro 8 - Pesquisa sobre a inclusão do estudante com TEA na universidade 

TEMAS DE PESQUISA OBJETIVO DAS PESQUISAS AUTORES N 

Estudante e professor Analisar o perfil e as dificuldades dos 
discentes com TEA e dos professores de 
ensino superior, além da formação destes 
professores e o que falta de capacitação 
para eles.  

Fabiano et al.,2018 7 

Leite e Olivati, 2019 

Aguilar e Raul, 2020 

Bandeira, 2020 

Barbosa et al. 2020 

Donida, Santana, 
Silveira. 2020 

Sales, 2020 

Dificuldades e perfil dos 
discentes e docentes  

Análise do perfil e dificuldades do 
estudante com TEA. 

Barbosa e Gomes; 
2019 

1 

Análise da formação, 
perfil e dificuldades do 
professor 

Análise focada nos discentes com TEA e 
docentes de ensino superior e análise do 
perfil e as dificuldades de ambos. 

Garla, Poker, 
Valentim, 2018 

2 

Rezende, 2019 

Orientações para o 
professor universitário de 
TEA  

Nenhum estudo encontrado   0 

Fonte: Autora 

5.3 Manual versão preliminar que foi analisada pelos participantes 

da pesquisa 

A Figura 9 apresenta a capa da versão preliminar do manual, que foi submetida 

para a fase de testes da pesquisa. 
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Figura 9 - Capa preliminar do manual de orientações ao professor de ensino superior sobre TEA 

 

 
Fonte: Autora 

O Quadro 9 apresenta a estrutura da versão preliminar que foi enviada para 

análise dos participantes.  

Quadro 9 - Estrutura do Manual submetido para leitura e análise nas fases demonstração e avaliação 
da pesquisa 

Apresentação 3.3.1 Comunicação não-verbal 

6.2 Direitos da pessoa com TEA quanto 
ao uso da máscara de proteção facial 
nas instituições de ensino superior 

Prefácio 
3.3.2 Comunicação suplementar e 
alternativa 

6.3 Deveres do estudante com TEA nas 
instituições de ensino superior quanto 
às normas      e condutas 

Parte I Capítulo 4 

6.4 O papel do professor de instituição 
de ensino superior na inclusão do 
estudante com TEA 

DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
DO TEA Processamento cognitivo 

6.5 Principais dificuldades enfrentadas 
pelo estudante com TEA no ensino 
superior 

Capítulo 1 
4.1 Funções executivas: Planejamento, 
organização e priorização 6.6 Tutoria ou monitoria 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
4.2 Rigidez de Pensamento versus 
Flexibilidade Cognitiva 

6.7 Processo de avaliação / Atividades / 
Projetos 

1.1 Principais características 
diagnósticas do TEA 

4.3 Principais características do modo 
de pensar da pessoa com TEA versus 
empatia 

6.7.1 Exemplos de atuação do professor 
para programar aulas / provas / 
atividades extras 

1.2 Resumo histórico sobre o 
diagnóstico de TEA 

4.4 Atenção e memória do estudante 
com TEA 6.8 Orientações sobre o laudo médico 

1.3 Breve definição das relações entre o 
TEA e o TDAH 4.5 Níveis de Inteligência 

6.9 Conscientização dos estudantes 
sobre convivência mútua 

Capítulo 2 4.6 Habilidades superiores 

6.10 A adaptação das instituições de 
ensino superior às necessidades do 
estudante com TEA no ensino superior 

Pessoa com TEA na vida adulta Capítulo 5 
6.11 Dicas de ações práticas para o 
professor em sala de aula 

PARTE II Cognição social Capítulo 7 

ÁREAS DO 
NEURODESENVOLVIMENTO QUE 
SÃO AFETADAS NAS PESSOAS COM 
TEA 

5.1 Teoria da mente no estudante 
adulto com TEA 

Família ou acompanhante da pessoa 
com TEA no ensino superior 
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Capítulo 3 PARTE III Referências Bibliográficas 

Processamento sensorial TEA NO ENSINO SUPERIOR Anexo 1 

3.1 Integração sensorial Capítulo 6 Dicionário de termos técnicos 

3.2 Linguagem e comunicação verbal Estudante com TEA no Ensino Superior Anexo 2 

3.3 Comunicação não verbal e 
suplementar alternativa 

6.1 Direitos da pessoa com TEA quanto 
a inclusão escolar 

Exemplos de demandas do NAI Unifesp 
SJC 

Fonte: Autora 

5.4 Aplicativo CVA TEApp  

As figuras de 9 a 18 referem-se ao print das telas do aplicativo TEApp, desenvolvido 

pelo Projeto CodeLab-Unifesp, que foram adaptadas para formar a comunidade virtual 

de aprendizagem, restrita e moderada para orientar professores de ensino superior 

sobre a inclusão de estudantes com TEA no ensino superior. A Figura 10 apresenta a 

primeira tela do aplicativo e refere-se ao login de acesso para rede social 

especializada, restrita e moderada. Nesta tela o participante digitava seu nome de 

usuário e senha, em seguida entrava na rede social especializada, restrita e moderada 

para navegar e compartilhar na comunidade virtual de aprendizagem. Caso 

esquecesse a senha, o usuário tinha a opção para clicar no ícone: Esqueceu a senha?  
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Figura 10 - Print da Tela de login aplicativo TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

A Figura 11 refere-se ao campo Menu. Neste campo o usuário podia completar 

seu perfil preenchendo o Perfil, e conhecer as regras da comunidade virtual de 

aprendizagem acessando o Guia de uso. Neste campo o usuário também podia sair 

do aplicativo. Ainda neste campo, o moderador tinha acesso ao item Cadastrar novo 

usuário, através do qual ele podia cadastrar participantes; e ao item Controle de 

usuários, por meio do qual ele podia acompanhar o acesso dos participantes.  
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Figura 11 - Print da Tela de Menu aplicativo TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

A Figura 12 apresenta a tela de Feed principal do aplicativo. Nesta tela o 

usuário podia ver quem fez a publicação, a postagem, e os comentários. Nesta tela 

também era possível ao usuário escrever um comentário e enviar. Para enviar o 

comentário, o usuário deve clicar no ícone em formato de seta. Através desta tela o 

usuário podia acessar a tela de postagens ao clicar no campo: No que você está 

pensando? Ao clicar neste campo, o usuário era direcionado ao campo de Criação de 

postagens, demonstrado na Figura 8, logo mais adiante. Nesta tela o usuário podia 

ver as postagens em ordem cronológica da mais atual para a mais antiga.  
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Figura 12 - Print da Tela Feed principal aplicativo TEApp 

 
Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   

 

A Figura 13 apresenta a tela de Criação de postagens. Nesta tela o usuário 

podia preencher o campo Título para nomear a postagem. Em seguida podia escrever 

o texto da mensagem no campo Descrição. Logo depois podia categorizar a 

mensagem, ao escolher uma categoria no campo em branco. Para enviar a 

mensagem ele deveria clicar em Criar. Caso desistisse da publicação, ele podia clicar 

em cancelar, e a mensagem era cancelada.  
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Figura 13 - Print da Tela Criação de postagens aplicativo TEApp 

 
Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   

 

A Figura 14 apresenta a tela de Categorização de postagem. Nesta tela o 

usuário podia categorizar a postagem, caso desejasse. As categorias se referem      

aos assuntos das abas do aplicativo. Ao categorizar as mensagens eram direcionadas 

para a aba referente a categoria escolhida. O direcionamento das mensagens por 

categorias em abas permitiu a melhor organização dos temas e facilitou a procura 

quando o usuário necessitava de orientação específica. 

 

Figura 14 - Print da Tela Categorização de postagem do aplicativo TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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A Figura 15 apresenta a tela de Cadastro de Usuários. Nesta tela o moderador 

podia inserir os dados do novo participante, inserindo nome, e-mail, nome de usuário, 

senha para primeiro acesso, e escolher o tipo de usuário: participante, administrador, 

moderador. 

 

Figura 15 - Print da Tela Cadastro de usuários aplicativo TEApp 

 
Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   

 

 
A Figura 16 refere-se a tela Controle de usuários. Nesta tela a moderadora 

podia controlar o acesso dos usuários, bem como alterar a situação do perfil ativo para 
inativo.  

Figura 16 - Print da Tela Controle de usuários aplicativo TEApp 

 
Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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A Figura 17 refere-se à tela Meu perfil. Nesta tela o usuário pode atualizar seus 

dados cadastrais, e preencher os campos de identificação que têm como objetivo 

diferenciar os usuários e verificar qual o tipo de relação com as pessoas portadoras 

de TEA.  

Figura 17 - Print da Tela Meu perfil aplicativo TEApp 

 
Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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A Figura 18 refere-se a tela de Guia de uso. Nesta tela o usuário podia ler todas 

as regras de funcionamento da CVA TEApp e a descrição do papel de cada 

participante. Através dela era possível saber o que podia e não podia fazer na CVA 

TEApp, e as possíveis consequências para o mau uso.  

 

Figura 18 - Print da Tela Guia de uso aplicativo TEAPP 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

A Figura 19 refere-se à tela de Abas. Nesta tela era possível ver postagens      

separadas por temas. Nela também é possível ver a Aba de Recomendados. Após a 

postagem da mensagem feita pelo usuário, os moderadores podiam analisar as 

mensagens e classificá-las como “Recomendados”. Após essa classificação, a 

mensagem recebia um selo verde indicando que foi verificada e recomendada pelos 

especialistas. 
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Figura 19 - Print da Tela de Abas do aplicativo TRApp      

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Após a finalização da adaptação do aplicativo TEApp, foi realizado um período 

de quinze dias de teste-piloto, durante o qual a moderadora.pesquisa praticou as 

etapas de cadastro e publicações usando a equipe do CodeLab como participantes-

teste. Durante esse período foi possível identificar falhas no cadastro e nas 

publicações. A equipe do CodeLab realizou todas as correções necessárias. Em 

seguida foi realizada a etapa demonstração desta pesquisa, na qual foi enviado um e-

mail para cada participante da comunidade virtual de aprendizagem com o link de 

acesso ao aplicativo TEApp com o login e senha criados pela pesquisadora 

moderadora. A seção 5.5 descreve a etapa de Demonstração na qual foi realizada a 

formação da comunidade virtual de aprendizagem e como foram as interações durante 

a etapa Avaliação desta pesquisa. Para realização desta pesquisa, a versão do 

aplicativo que foi utilizada ficou hospedada em um servidor gratuito. Para a versão 

definitiva, que será disponibilizada para a Unifesp após o encerramento deste estudo, 

a equipe do CodeLab está verificando a possibilidade de uma instalação definitiva da 

CVA TEApp no servidor da Unifesp. 
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5.5 Pesquisa de demonstração e avaliação do artefato digital 

Na etapa demonstração do manual foram convidados 22 professores de ensino 

superior, 16 professores da Unifesp especialistas em inclusão escolar e 6 estudantes 

de ensino superior com TEA. Todos pertencentes à IES Unifesp. Os professores da 

Unifesp especialistas em inclusão escolar atuaram como profissionais especialistas. 

Quanto aos especialistas externos, a pesquisa contabilizou um total de 18 

profissionais que se voluntariaram. A CVA TEApp contou com a participação de um 

estudante de graduação do CodeLab e as 2 orientadoras da pesquisa que foram 

cadastrados como moderadoras apenas para acompanhar a evolução das interações, 

mas não atuaram como participantes da pesquisa. O Quadro 10 demonstra como foi 

a participação efetiva dos participantes. 

 

Quadro 10 - Tipo de participante e participação efetiva na pesquisa  

Categoria 
  
  

Tipo 
  

 (N) 

Aceitaram o 
convite e 

preencheram 
o TCLE 

Participaram 
da pesquisa 

Foram 
cadastrados 

na CVA 
TEApp 

Quantos 
interagiram 

na CVA 
TEApp? 

Professor de 
ensino 

superior 
Convidado 22 15 12 Sim 9 

Professor da 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Convidado 16 6 3 Sim 2 

Profissional 
externo 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Voluntário 18 6 6 Sim 6 

Estudante 
com TEA 

Convidados 6 4 4 Não 
Não 

participaram 

Fonte: Autora 

 
Esses dados demonstram a dificuldade / facilidade para compor o grupo de 

participantes da pesquisa. Os profissionais externos que trabalham em clínicas 

especializadas em inclusão de pessoas com TEA foram os que demonstraram maior 

interesse em participar da pesquisa. Os professores da Unifesp especialistas em 

inclusão escolar foram os que demonstraram mais resistência      em participar da 

pesquisa. 

A autora teve dificuldades para formar o grupo de participantes que comporiam 

a comunidade virtual de aprendizagem. Os professores demoraram para aceitar o 
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convite. Apesar da mensagem conter as informações sobre a pesquisa com nome da 

orientadora e coorientadora, foi necessário enviar um e-mail adicional mencionando 

que o professor havia sido recomendado pelas orientadoras. Essa indicação serviu 

para demonstrar que o convite não era aleatório, mas que o professor realmente havia 

sido convidado porque preenchia os critérios de seleção para compor o grupo de 

professores de ensino superior. Inicialmente a pesquisa precisava de 10 professores. 

Após a mensagem de indicação, 15 professores aceitaram o convite. No entanto, 

somente 12 professores participaram da etapa de avaliação, e 3 professores não 

participaram, apesar de terem aceitado o TCLE na etapa demonstração. Ao todo 

foram 10 dias para montar esse grupo.  

A autora também teve dificuldades para compor o grupo de especialistas 

internos da Unifesp. Foi necessário enviar mensagens adicionais explicando que o 

especialista estava sendo convidado porque preenchia os requisitos para a pesquisas 

e a experiência dele poderia contribuir para análise do manual e participação na CVA 

TEApp. Inicialmente a pesquisa precisava de 5 participantes. Após a mensagem de 

indicação, 6 professores da Unifesp especialistas em inclusão escolar aceitaram o 

convite. Ao todo foram 15 dias para montar esse grupo. 

Com relação a formação do grupo de profissionais externos que atuam em 

clínicas especializadas para a inclusão de pessoas com TEA, os interessados      se 

voluntariaram em 48 horas. O interesse foi imediato e a formação do grupo aconteceu 

rapidamente. O desafio foi selecionar 6 entre os 18 voluntários que compuseram      o 

grupo para completar a variedade de formação profissional de forma que a 

comunidade virtual de aprendizagem tivesse uma equipe multiprofissional para 

responder às dúvidas dos professores. Ao todo foram 2 dias para montar esse grupo. 

O Quadro 11 descreve como ficou a distribuição dos participantes da CVA 

TEApp por área de atuação.  

 

Quadro 11 - Formação acadêmica dos participantes da CVA TEApp 

Tipo de participante Formação dos participantes 

Professor da Unifesp 
 

12 Professores do ICT da Unifesp com formação na área ciências 
tecnológicas 

Professor da Unifesp especialistas 
em inclusão escolar 1 Fonoaudiologia, 1 Pedagogia, 1 Terapia ocupacional 

Profissionais externos à Unifesp 
especialistas em inclusão escolar 

1 Medicina, 1 Psicologia, 1 Terapia Ocupacional, 1 Psicopedagogia, 
2 Fonoaudiologia 

Fonte: autora 
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5.5.1 Análise do manual de orientações ao professor de ensino 

superior sobre TEA 

O manual foi lido e avaliado por todos os participantes da pesquisa, que 

somaram 25 entre professores, especialistas em inclusão escolar e estudantes com 

TEA. Ao final da etapa de avaliação foi enviado aos participantes o link de acesso ao 

questionário disponibilizado no Google Forms (Anexos 9.1 e 9.2). Em todas as 

perguntas a respeito dos capítulos do Manual, os participantes foram convidados a 

marcarem a impressão sobre a leitura e aplicabilidade, considerando critérios como: 

legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula. Os dados da 

avaliação do Manual foram quantificados e os resultados estão descritos a seguir.  

Foi realizada a análise do manual de orientações ao professor de ensino 

superior sobre TEA, os dados estão descritos nos gráficos 6 a 19, a letra “N” 

representa o número total de dados para o item analisado.  

O Gráfico 6 demonstra que 96% dos participantes concordaram que o manual 

contribuiu para o aprendizado de todos. Isso demonstra que o manual atingiu o 

objetivo da pesquisa para orientar os professores de ensino superior, pois 92% dos 

docentes concordaram com esta afirmação, 100% dos profissionais especialistas da 

Unifesp, 100% dos profissionais externos à Unifesp e 100% dos estudantes 

concordaram que ele contribuiu para aprender sobre TEA no ensino superior. Este 

resultado permite inferir que o manual atingiu o objetivo de ampliar os conhecimentos 

dos professores de ensino superior, mas também foi uma fonte de aprendizagem para 

os especialistas. 
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Gráfico 6 - O conteúdo do Manual promoveu meu aprendizado sobre TEA no Ensino Superior 

 

Fonte: Autora 

O Gráfico 7 demonstra o quanto os participantes se dedicaram à leitura do 

manual. 52% dos participantes fizeram a leitura total e 48% leram os capítulos que 

interessavam. Os professores leram o que mais interessava, enquanto os 

especialistas e os estudantes com TEA se dedicaram a ler todo o conteúdo.  

 
Gráfico 7 - Leitura do Manual 

 

Fonte: autora 

 

O texto de apresentação do manual contém uma explicação sobre o conteúdo 

e os objetivos de cada capítulo e do próprio manual. Esse texto foi avaliado por 56% 

dos participantes como Excelente e Muito Bom por 44% dos participantes (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do texto de apresentação. Critérios 
considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 
Fonte: Autora 

Para avaliar os capítulos do manual, foi solicitado aos participantes para que 

marcassem a impressão sobre a leitura e aplicabilidade, e que considerassem critérios 

como: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula. Na 

Parte I do Manual foram descritos os capítulos 1 e 2 que se referem  à conceituação 

sobre o Transtorno do Espectro Autista e as características na idade adulta. Estes 

capítulos foram avaliados como Muito Bom e Excelente pelos participantes, conforme 

apresentado nos gráficos 6 e 7. O Gráfico 9 demonstra que 56% dos participantes 

avaliaram o capítulo 1 como Excelente e 32% avaliaram como Muito Bom.  

 
Gráfico 9 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 1 - O Transtorno do Espectro Autista. 

Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 10 demonstra que 52% dos participantes avaliaram o capítulo 2 como 

Excelente e 36% dos participantes avaliaram como Muito Bom.  
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Gráfico 10 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 2 - Pessoa com TEA na vida 

adulta. Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de 
aula 

 
Fonte: Autora 

 

Na Parte II do Manual foram descritos os capítulos 3, 4 e 5 que se referiram às 

características do neurodesenvolvimento da pessoa com TEA. O capítulo 3 descreveu 

o processamento sensorial, o capítulo 4 detalhou o processamento cognitivo e o 

capítulo 5 apresentou os conceitos sobre cognição social. Estes capítulos tiveram      

avaliação acima de Muito Bom, sendo que o capítulo 5 – Cognição Social foi avaliado 

Excelente pela maioria dos participantes, com um destaque para a avaliação feita 

pelos especialistas e estudantes com TEA. Os gráficos 11, 12 e 13 descrevem como 

estes capítulos foram avaliados.   

O Gráfico 11 aponta a avaliação positiva por parte dos participantes que 

compõem o ambiente universitário: professores, professores especialistas em 

inclusão escolar e os estudantes em relação ao capítulo 3 do manual. 
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Gráfico 11 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 3 - Processamento sensorial. Critérios 

considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 

Fonte: Autora 
 
O Gráfico 12 demonstra avaliação positiva por parte dos participantes ao 

capítulo 4, porém os estudantes com TEA foram mais rigorosos, e fizeram sugestões 

de melhorias que estão descritas no texto explicativo sobre o Gráfico 19. 

 

Gráfico 12 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 4 - Processamento cognitivo Critérios 
considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 13 demonstra que o capítulo 5 foi avaliado como Excelente 

principalmente pelos profissionais especialistas em inclusão escolar e pelos 

estudantes com TEA.  
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Gráfico 13 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 5 - Cognição social. Critérios 
considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 
Fonte: Autora 

 

Na Parte III do Manual foram descritos os capítulos 6 e 7 que se referiram às 

características do estudante com TEA no ensino superior. O capítulo 6 descreve as 

leis de inclusão da pessoa com TEA, direitos e deveres, dicas de adaptação 

pedagógica, e orientações sobre como ajudar o estudante com TEA na rotina e 

permanência na universidade. O capítulo 7 descreve sobre a importância da família e 

acompanhante como parte da rede de apoio para o estudante no ambiente 

universitário. Os gráficos 14 e 15 descrevem como estes capítulos foram avaliados.  

 O Gráfico 14 aponta que 52% dos participantes avaliaram o capítulo 6 como 

Excelente e 40% dos participantes avaliaram como Muito Bom.  

Todos os
participantes

(N=25)

Professor de
ensino superior
de estudante

com TEA (N=12)

Professor da
Unifesp

especialista em
inclusão escolar

(N=3)

Profissional
externo à
Unifesp

especialista em
inclusão escolar

(N=6)

Estudante com
TEA (N=4)

48%

33%

67%

50%

75%

40%

50%

33% 33%

25%

12%
17%

0%

17%

0%0% 0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

Excelente Muito bom Bom Razoável Ruim



105 
 

 

 

Gráfico 14 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 6 - Estudante com TEA no ensino 
superior. Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de 

aula 

 

Fonte: Autora 

 
 O Gráfico 15 aponta que 44% dos participantes avaliaram o capítulo 7 como 

Muito Bom e 40% dos participantes avaliaram como Excelente.  

 

Gráfico 15 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Cap 7 - Estudante com TEA no ensino 
superior. Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de 

aula 

 
Fonte: Autora 
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Na parte final do Manual foram acrescentados 2 anexos. O Anexo 1 continha o 

Dicionário de termos técnicos. E o Anexo 2 continha exemplos de demandas no NAI 

SJC. Os gráficos 16 e 17 descrevem como estes anexos foram avaliados.  

O Gráfico 16 demonstra que o Anexo 1 foi avaliado como Excelente por 52% 

dos participantes e como Muito Bom por 32% dos participantes.  

 
Gráfico 16 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Anexo 1 - Dicionário de termos técnicos. 

Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 17 demonstra que 48% dos participantes avaliaram o Anexo 2 como 

Muito Bom e 32% avaliaram como Excelente.  
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Gráfico 17 - Impressão sobre a leitura e aplicabilidade do Anexo 2 - Exemplos de demandas no NAI 
Unifesp SJC. Critérios considerados: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala 

de aula 

Fonte: Autora 
Após responderem às perguntas sobre os capítulos e anexos do Manual, os 

participantes foram questionados se recomendam a leitura do manual, e convidados 

a contribuir com sugestões e comentários.  

O Gráfico 18 demonstra que todos os participantes recomendam a leitura do 

Manual, e direcionam essa recomendação principalmente aos professores e 

funcionários de instituições de ensino superior.  

 

Gráfico 18 - Para quem o participante recomenda a leitura do Manual 

 
Fonte: Autora.  
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O Gráfico 19 apresenta os tipos de comentários que os participantes fizeram 

sobre o Manual. Os comentários foram analisados e agrupados por semelhança. O 

grupo de comentários: Elogios a qualidade do Manual, refere-se a apontamentos 

elogiando o conteúdo como relevante, uso de linguagem técnica, mas de fácil 

entendimento, tema importante, parabenizações, incentivo para o professor conhecer 

a individualidade dos alunos. O grupo de comentários: Relevância da importância e 

utilidade do Manual, refere-se a observações que remeteram à importância e utilidade 

desta pesquisa, conteúdo do manual que promoveu o ensino aos professores e novo 

aprendizado. O grupo de comentários: Reconhecimento de que o conteúdo é 

importante e atende à necessidade do professor, refere-se às anotações que 

ressaltam o fato de que o Manual pôde contribuir para a orientação dos professores 

de ensino superior, portanto, atingiu o objetivo desta pesquisa. O grupo de 

comentários: sugestões, refere-se às indicações para melhoria do Manual. Neste 

grupo os participantes sugeriram: no subcapítulo sobre TEA e TDAH acrescentar 

Ansiedade, Depressão e Doenças crônicas, apresentar dados quantitativos, revisar o 

subcapítulo sobre Empatia, acrescentar mais dicas no capítulo 6, atualizar o Anexo 2, 

criar protocolos de avaliação para áreas multidisciplinares, fazer um podcast com o 

conteúdo do Manual, acrescentar diagramações, acrescentar dicas de acessórios que 

os estudantes podem utilizar, dar continuidade ao estudo e ampla divulgação. O grupo 

de comentários: Críticas refere-se ao fato de alguns participantes terem considerado 

o Manual muito grande; e a necessidade de aprofundamento sobre alguns temas.  
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Gráfico 19 - Tipos de comentários que os participantes fizeram sobre o Manual. Contribuições para o 
que consideraram mais significativo 

 
Fonte: Autora 

 

Sugestões atendidas:  

● Foi acrescentada uma breve descrição sobre ansiedade e depressão; 

● Dados quantitativos sobre causas do TEA; 

● Subcapítulo sobre Empatia foi revisado; 

● Foram acrescentadas mais dicas no capítulo 6 – sobre acessórios para 

o estudante com TEA; 

● Acrescentar diagramações – foi revisada a forma de apresentação de 

vários conteúdos do Manual; 

● Dar continuidade ao estudo – em análise; 

● Divulgação – o Manual será divulgado e disponibilizado gratuitamente.  

 

Sugestões não atendidas: 

● Descrição de doenças crônicas – esse tema precisaria de um estudo 

específico para que a descrição fosse mais adequada, e deixaria o 

Manual ainda maior; 
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● Dados quantitativos sobre inserção na universidade – demandaria um 

novo estudo para isso. E este dado é muito dinâmico, muda a cada ano. 

O objetivo do manual é fornecer orientações, e não informações 

estatísticas; 

● O Anexo 2 não foi atualizado pois demanda disponibilização de 

informações por parte do NAI Unifesp Campus SJC; 

● Criar protocolos de avaliação para áreas multidisciplinares não foi 

atendido pois isso demandaria uma nova pesquisa; 

● Fazer um podcast com o conteúdo do Manual não foi atendido pois não 

fazia parte dos objetivos desta pesquisa. Mas o Manual será 

disponibilizado gratuitamente como e-book. 

 

Críticas atendidas: 

● Os capítulos 3, 4, 5 e 6 foram revisados. 

● A forma de apresentação dos conteúdos foi revisada para que a leitura 

ficasse fluida. 

Críticas não atendidas  

● Mais aprofundamento dos temas – somente um participante fez essa 

solicitação. Os demais 24 participantes consideraram os temas muito 

adequados à necessidade dos professores de ensino superior sem 

formação em inclusão escolar.  

Alexander et al. (2016), Jacob et al. (2016) e Grasu (2018), apontam que a 

inclusão da pessoa adulta com TEA no ensino superior é desafiadora e demanda 

empenho para a produção científica sobre este tema. Shaw (2021) relata a 

importância de instrumentalizar os professores com orientações para que eles possam 

contribuir para o sucesso acadêmico dos estudantes com TEA. Após analisar todos 

os gráficos referentes à avaliação do Manual, foi possível concluir que esta ferramenta 

atingiu o objetivo proposto pela pesquisa quanto a conter informações capazes de 

orientar os professores de ensino superior sobre o transtorno do espectro autista e 

contribuir para promover a inclusão da pessoa adulta com TEA no ensino superior.  
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5.5.2 Análise do aplicativo e comunidade virtual de aprendizagem 

TEApp 

O aplicativo foi submetido para avaliação e sua utilização se deu através das 

interações da CVA TEApp. Nesta etapa os estudantes com TEA não participaram. A 

CVA TEApp foi composta por professores de ensino superior; professores da Unifesp 

especialistas em inclusão escolar que atuaram como profissionais especialistas; e por 

profissionais externos à Unifesp especialistas em inclusão escolar. Ao todo a CVA 

TEApp contou com 21 participantes, e 4 moderadores: 1 moderadora.pesquisa (autora 

desta pesquisa), 1 moderador estudante de graduação do CodeLab, e as 2 

orientadoras desta pesquisa que foram cadastradas como moderadoras 

pesquisadoras. A moderadora.pesquisa atuou nas interações, mas os demais 

moderadores apenas acompanharam a evolução da fase de testes, não participaram 

das interações.  

Ao final da etapa avaliação foi enviado aos participantes o link de acesso ao 

questionário disponibilizado no Google Forms (Anexo 9.1). Em todas as perguntas a 

respeito da CVA TEApp, os participantes foram convidados a marcarem as 

impressões a respeito do aplicativo, indicando como se sentiu em relação às questões      

apresentadas no questionário. Os dados da avaliação da CVA TEApp foram 

quantificados e os resultados estão descritos a seguir.  

Foi realizada a análise do aplicativo e comunidade virtual de aprendizagem 

TEApp, os dados estão descritos nos gráficos 20 a 37, a letra “N” representa o número 

total de dados para o item analisado.  

O Gráfico 20 explica como foi a atuação dos participantes da CVA TEApp. 67% 

fizeram publicações, dos quais 5% publicaram e comentaram outras publicações, 38% 

fez as suas postagens e 24% comentou as postagens de outros usuários. Este gráfico 

evidencia que o objetivo principal da CVA TEApp foi atingido: professores publicaram 

suas dúvidas e os especialistas responderam às publicações.  
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Gráfico 20 - Como foi a participação dos usuários na CVA TEApp 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 21 demonstra a opinião dos participantes quanto a capacidade do 

aplicativo em atuar de forma intuitiva e ser fácil de usar. 71% dos participantes 

concordam que o aplicativo é intuitivo e fácil de usar, dos quais 38% concordam e 

33% concordam totalmente. Essa avaliação ficou bem equilibrada entre os 

participantes.  

 

Gráfico 21 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: O aplicativo é intuitivo e fácil de usar 

 
Fonte: autora 
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 O Gráfico 22 demonstra que 62% dos participantes da CVA TEApp 

concordaram que houve engajamento no uso do aplicativo por parte dos usuários. 

Neste quesito destaca-se o interesse dos especialistas externos à Unifesp em 

responder às dúvidas e comentários dos professores de ensino superior.  

 

Gráfico 22 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: Houve engajamento no uso do aplicativo por parte da maioria dos usuários 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 23 demonstra que 52% dos participantes não se posicionaram em 

relação a opinar se o aplicativo tem ou não funcionalidades que motivem o 

engajamento. 48% dos participantes concordaram que o aplicativo tem 

funcionalidades que motivam o engajamento.  

 

Gráfico 23 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: O aplicativo não tem funcionalidades que motivem o engajamento 
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Fonte: autora 
 
O Gráfico 24 demonstra que os participantes tiveram opiniões divididas quanto 

a facilidade para encontrar as postagens mais interessantes. 48% concordaram que 

era fácil e 48% não se posicionaram.  

 
Gráfico 24 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu 

quanto a afirmação: As postagens interessantes são facilmente encontradas 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 25 retrata que 67% dos participantes concordam que a organização 

dos temas em abas facilita a navegar entre os assuntos de interesse. Os professores 

de ensino superior foram os que mais aprovaram esse modo de organização.  

 

Gráfico 25 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto 
a afirmação: A organização dos assuntos em abas facilita a navegação entre os assuntos de interesse 

 
Fonte: autora 
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O Gráfico 26 demonstra que 71% dos participantes concordaram com a 

afirmação de que as perguntas dos professores contribuíram para ampliar a reflexão 

sobre o tema TEA no ensino superior, com um destaque para 100% de concordância 

por parte dos especialistas externos à Unifesp.  

 

Gráfico 26 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: As perguntas dos professores ampliaram minha reflexão sobre o tema TEA no Ensino 

Superior 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 27 demonstra que 81% dos participantes concordaram que a 

presença de especialistas trouxe benefícios para o uso do aplicativo. 75% dos 

professores de ensino superior concordaram com esta afirmação.  

 
Gráfico 27 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 

afirmação: A presença de especialistas (moderadores) trouxe benefícios ao uso do aplicativo 

 
Fonte: Autora 
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O Gráfico 28 refere-se ao acesso a materiais recomendados pelos 

especialistas. No entanto, durante a fase de interações da CVA TEApp os 

especialistas fizeram apenas 2 publicações com recomendação de materiais. Por este 

motivo, 57% dos participantes tiveram um posicionamento neutro em relação a esta 

afirmação. 

 

Gráfico 28 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: O acesso a materiais recomendados pelos especialistas foi dificultado pelo uso do 

aplicativo 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 29 demonstra que os participantes ficaram divididos entre considerar 

ou não a privacidade como um fator importante para ficar mais à vontade para usar o 

aplicativo. 52,4% dos participantes concordaram com a afirmação e 47,6% se 

posicionaram de forma neutra.  

Gráfico 29 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: A privacidade da rede fechada me deixou mais à vontade ao usar o aplicativo 
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O Gráfico 30 demonstra que 76% dos participantes concordam que a 

comunidade virtual de aprendizagem é uma boa abordagem para tratar de temas de 

saúde. 67% dos professores de ensino superior e 100% dos especialistas externos à 

Unifesp concordaram com essa afirmação.  

 

Gráfico 30 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: A comunidade virtual de aprendizagem é uma boa abordagem para tratar de temas de 

saúde 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 31 demonstra que 47% dos participantes concordaram que ficou 

claro que os dados pessoais ficaram protegidos, enquanto 43% dos participantes se 

posicionaram de forma neutra.  

 
Gráfico 31 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 

afirmação: Não ficou claro se meus dados estão protegidos 

 
Fonte: Autora 
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O Gráfico 32 demonstra que 57% dos participantes viram benefícios em usar a 

rede fechada. Neste quesito destaca-se 67% dos professores de ensino superior 

concordarem com este benefício.  

 

Gráfico 32 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: Não vejo benefícios em usar um aplicativo específico para a rede fechada, prefiro as redes 

comuns 

 
Fonte: Autora 

 

 O Gráfico 33 demonstra que 66,6% dos participantes recomendam o aplicativo  

para outras comunidades virtuais de aprendizagem na área de saúde. Destaca-se a 

recomendação de 83,3% dos profissionais externos à Unifesp que são especialistas 

em inclusão escolar e a maioria tem formação na área de saúde.  

 
Gráfico 33 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 

afirmação: Eu recomendaria o aplicativo para outras comunidades na área de saúde 

 
Fonte: Autora 
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O Gráfico 34 demonstra que 81% dos participantes concordam que a CVA 

TEApp ampliou os conhecimentos sobre TEA no ensino superior. 75% dos 

professores de ensino superior, 67% dos professores especialistas da Unifesp e 100% 

dos especialistas externos concordaram que a CVA TEApp ampliou os conhecimentos 

sobre TEA no ensino superior. Este resultado permite inferir que a CVA TEApp atingiu 

o objetivo de ampliar os conhecimentos dos professores de ensino superior, mas 

também foi uma fonte de aprendizagem para os especialistas.  

 

Gráfico 34 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: A CVA TEApp ampliou meus conhecimentos sobre TEA no Ensino Superior 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 35 demonstra que 43% dos participantes concordaram que receber 
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CVA. 38% se posicionaram de forma neutra e 20% discordaram.  
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Gráfico 35 - Impressões sobre o aplicativo. Indicações de como o participante se sentiu quanto a 
afirmação: Receber e-mails diários sobre os acontecimentos na CVA TEApp me estimulou a participar 

da comunidade virtual de aprendizagem 

 
Fonte: Autora 

 O Gráfico 36 demonstra que a predominância de uso do aplicativo se deu 

através de computador para 81% dos participantes e 19% através do celular.       

 
Gráfico 36 - Qual o meio predominante de uso do aplicativo 

 
Fonte: Autora 
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professores a aprenderem diretamente com os especialistas. O grupo de comentários: 

Metodologia da CVA TEApp é prática e fácil de usar, indica que os participantes 

tiveram facilidade para acessar o aplicativo e interagir na comunidade virtual de 

aprendizagem. O grupo de comentários: sugestões, refere-se às indicações para 

melhoria do aplicativo e CVA TEApp. Neste grupo os participantes sugeriram que a 

formação dos especialistas fosse exposta apresentando a experiência profissional 

através de uma aba específica; criação de fóruns de debates simultâneos em abas 

separadas; criação de uma aba específica para disponibilizar o perfil dos alunos; 

criação de uma rádio local; visita dos especialistas às salas de aula. O grupo de 

comentários: Críticas, refere-se a reclamações sobre a falta de apoio por parte das 

instituições, ao volume de e-mails que alguns participantes consideraram excessivos, 

e a falta de especificação por parte dos professores ao elaborar as perguntas.  O 

grupo de comentários: Outros, refere-se ao grupo de comentários: Outros, refere-se à 

manifestação de interesse por parte dos especialistas em usar a CVA TEApp como 

um meio para conhecer mais a realidade do professor universitário. 

 

Gráfico 37 - Tipos de comentários escritos que os participantes fizeram sobre a CVA TEApp. 
Contribuições para o que consideraram mais significativo 

 
Fonte: Autora 
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Todas as sugestões de melhoria para o aplicativo CVA TEApp foram 

apresentadas à equipe do CodeLab que dará prosseguimento aos ajustes técnicos 

necessários.  

Quanto às críticas, os participantes enviaram e-mail durante a fase de 

avaliações expressando que estavam incomodados com o volume de e-mails e a falta 

de especificação das perguntas dos professores. Ainda durante a fase de testes, a 

moderadora autora da pesquisa excluiu esses participantes da lista de envios diários, 

e mudou a escrita para testar várias formas de engajar o grupo. Neste período, a 

moderadora percebeu que os e-mails generalistas estimularam mais aos professores, 

enquanto os e-mails personalizados estimulam      mais os profissionais especialistas.  

Os autores Coll, Marchesi, Palacios (2004), Schlemmer (2005) e Al-Daghri et 

al. (2021) afirmam que a comunidade virtual de aprendizagem é um espaço de 

compartilhamento continuado de ensino e troca de informações, na qual o especialista 

pode orientar continuamente os usuários. Sendo assim, após analisar todos os 

gráficos referentes a avaliação da CVA TEApp acessada pelo aplicativo de rede social 

especializada, restrita e moderada, foi possível concluir que este componente do 

artefato digital atingiu o objetivo proposto pela pesquisa que era conectar professores 

de ensino superior de estudantes com TEA a especialistas em inclusão escolar com 

a finalidade de esclarecer dúvidas e orientar esses docentes, em tempo real e de 

forma contínua. As análises permitiram concluir a importância do moderador da CVA 

TEApp ter formação na área relacionada ao tema da comunidade virtual.  

 5.5.3 Análise das interações da comunidade virtual de 

aprendizagem TEApp  

A CVA TEApp permaneceu aberta durante 15 dias para interações. Durante 

este período a CVA TEApp gerou 32 postagens e 94 comentários. O Quadro 12 

apresenta os títulos das postagens, quantidade de comentários que cada tema gerou, 

quem publicou e o objetivo da postagem. Através dos dados da tabela ficou evidente 

a importância da presença de um moderador para iniciar os debates. Os prints de tela 

com todas as publicações e comentários estão no Anexo 7 Prints das Interações na 

CVA TEApp.  
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Quadro 12 - Tabela de interações: postagens e comentários 

Número da 
Postagem 

Título da postagem 
Quantidade 

de 
comentários 

Quem? Objetivo da postagem 

1 Seja Bem-vindo 5 Moderadora - pesquisadora 
Dar as boas-vindas e iniciar 

as interações 

2 Trabalhos em grupo 6 Professor Universitário Publicar dúvidas 

3 
Cuidados no tratamento 

pessoal 
7 Professor Universitário Publicar dúvidas 

4 Entendendo os espectros 6 Professor Universitário Publicar dúvidas 

5 Participantes da CVA 0 Moderadora - pesquisadora 
Apresentar os tipos de 

usuários da CVA TEApp 

6 
Especialistas em inclusão 

escolar 
0 Moderadora - pesquisadora 

Apresentar a formação de 
cada especialista  

7 Ter autismo ou Ser autista 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

8 
Cérebro com funcionamento 

diferenciado 
2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

9 Hiperfoco 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

10 Pedido do(a) aluno(a) 4 Professor Universitário Publicar dúvidas 

11 
A importância da parceria 

entre professores e 
profissionais especializados 

3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

12 Autismo adulto 3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

13 Hiperresponsividade      4 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

14 Atividades em grupo 6 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

15 
Hipersensibilidade e 
hiperresponsividade 

4 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

16 Vocês sabiam 4 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

17 
Planejamento, organização e 

priorização 
3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

18 Especialistas participantes 0 Moderadora - pesquisadora 

Apresentar mais um 
especialista que iniciou as 
interações com alguns dias 

de atraso. 

19 Empatia 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

20 Atenção e memória 3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

21 Habilidades Superiores 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

22 Sutileza das relações sociais 3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

23 Você sabia? 3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

24 O olhar da pessoa com TEA 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

25 
Leis para inclusão da pessoa 

com TEA 
0 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

26 
Atendimento educacional 

especializado 
3 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

27 
Materiais didáticos e 

pedagógicos 
0 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

28 Raciocínio Lógico 2 Moderadora - pesquisadora Estimular a interação 

29 Aulas práticas 2 Professor Universitário Publicar dúvidas 

30 
Interações com o      

estudante com TEA 
2 Professor Universitário Publicar dúvidas 

31 
Nível de exigência na 

correção das avaliações 
6 Professor Universitário Publicar dúvidas 
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32 
Não ter informação do aluno 

com TEA é ruim? 
3 Professor Universitário Publicar dúvidas 

Total de postagens 32 

Total de comentários 94 

Fonte: Autora 
 

Foi realizada a análise das interações da comunidade virtual de aprendizagem 

TEApp, os dados estão descritos nos gráficos 38 e 39, a letra “N” representa o número 

total de dados para o item analisado.  

O Gráfico 38 apresenta a forma como as interações acontecem e evidencia a 

importância de ter um moderador para estimular as interações entre os usuários da 

CVA TEApp. Na medida em que as interações foram acontecendo, a moderadora fez 

novas publicações que estavam de acordo com as dúvidas dos professores e os 

comentários dos especialistas.   

 
Gráfico 38 - Interações na CVA TEApp 

Fonte: Autora 

 

O Gráfico 39 demonstra a forma como as publicações foram categorizadas e a 

quantidade de debates que foram verificados como recomendados. A aba Orientações 

foi a mais utilizada para postagens.  
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Gráfico 39 - Forma como os usuários categorizam      as postagens 

 
Fonte: Autora 

 
Após analisar todos os gráficos referentes a avaliação das interações na CVA 

TEApp, foi possível constatar a importância de haver um moderador para estimular as 

interações entre os usuários da ferramenta, conforme descrito por Al-Daghri et al. 

(2021).   Também ficou evidente a disponibilidade dos especialistas para comentar as 

postagens e responder perguntas. Quanto aos professores de ensino superior, ficou 

demonstrado que eles têm interesse em interagir postando as necessidades mais 

emergenciais da docência.   

5.5.4 Análise do artefato digital 

O artefato digital foi submetido para avaliação e sua utilização se deu através 

do envio dos 2 links que os participantes receberam para acessarem o Manual e o 

aplicativo da CVA TEApp. Ao final da etapa avaliação foi enviado aos participantes o 

link de acesso ao questionário disponibilizado no Google Forms (Anexo 9.1) que tinha 

como objetivo avaliar a metodologia do artefato digital composto por: 1 Manual de 

orientações ao professor universitário sobre o TEA e 1 CVA TEApp acessada através 

do aplicativo de rede social especializada, restrita e moderada. Em todas as perguntas 

os participantes foram convidados a marcarem como se sentiram em relação às 

afirmações apresentadas no questionário. Os dados da avaliação do Artefato digital 

foram quantificados e os resultados estão descritos a seguir.  

Foi realizada a análise do artefato digital, os dados estão descritos nos gráficos 

40 a 48, a letra “N” representa o número total de dados para o item analisado.  
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O Gráfico 40 demonstra que 81% dos participantes gostariam de utilizar a 

metodologia no dia a dia. Dentre os professores de ensino superior, 75% aprovaram 

a metodologia, e 100% dos especialistas também gostariam de utilizá-la.  

 

Gráfico 40 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de      ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu gostaria 

de usar essa metodologia em meu dia a dia 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 41 demonstra que 62% dos participantes discordam que a 

metodologia seja desnecessariamente complexa. 50% dos professores se 

posicionaram de forma neutra em relação à complexidade      da metodologia, 

enquanto 100% dos especialistas discordaram em relação a este tema.  
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Gráfico 41 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de      ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu achei a 

metodologia desnecessariamente complexa 

 
Fonte: Autora 

 
O Gráfico 42 demonstra que 53% dos participantes consideraram a 

metodologia simples. 58% dos professores de ensino superior, 33% dos especialistas 

da Unifesp, e 50% dos especialistas externos à Unifesp concordaram com a 

simplicidade da metodologia. Os demais participantes se posicionaram de forma 

neutra ou discordando.  

 

Gráfico 42 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de      ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu achei a 

metodologia simples 

 
Fonte: Autora 

 

Todos os
participantes (N=21)

Professor de ensino
superior de

estudante com TEA
(N=12)

Professor da
Unifesp especialista
em inclusão escolar

(N=3)

Profissional externo
à Unifesp

especialista em
inclusão escolar

(N=6)

0% 0% 0% 0%
5% 8%

0% 0%

33%

50%

33%

0%

43%

33%

33%

67%

19%

8%

33% 33%

Concordo totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo totalmente

Todos os participantes
(N=21)

Professor de ensino
superior de estudante

com TEA (N=12)

Professor da Unifesp
especialista em

inclusão escolar (N=3)

Profissional externo à
Unifesp especialista
em inclusão escolar

(N=6)

10% 8%

33%

0%

43%

50%

0%

50%

29%
33% 33%

17%14%
8%

33%

17%

5%
0%

17%

Concordo totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo totalmente



128 
 

 

O Gráfico 43 demonstra que 76% dos participantes consideram a metodologia 

aplicável na prática. 67% dos professores de ensino superior e 100% dos especialistas 

concordam com a aplicabilidade da metodologia.  

 

Gráfico 43 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu achei a 

metodologia aplicável na prática 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 44 demonstra que 57% dos participantes discordam quanto 

afirmação de que a metodologia esteja inconsistente, enquanto 43% dos participantes 

a consideraram inconsistente. 42% dos professores de ensino superior se 

posicionaram de forma neutra e 50% discordaram. 66% dos especialistas da Unifesp 

e 84% dos especialistas externos discordaram.  
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Gráfico 44 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de      ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu achei 

que a metodologia está inconsistente 

 
Fonte: Autora 

 

O Gráfico 45 demonstra que 72% imaginam que muitas pessoas aprenderiam 

a aplicar a metodologia. 59% dos professores de ensino superior e 100% dos 

especialistas concordam que as pessoas aprenderiam. Interessante notar que por 

volta de 42% dos professores de ensino superior consideram que as pessoas não 

aprenderiam a metodologia.  

 

Gráfico 45 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Imagino que 

muitas pessoas aprenderiam a aplicar essa metodologia 

 
Fonte: Autora 
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O Gráfico 46 demonstra que 72% dos participantes não consideram a 

metodologia confusa. 59% dos professores, 66% dos especialistas da Unifesp e 100% 

dos especialistas externos à Unifesp não consideraram a metodologia confusa.  

Gráfico 46 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de       ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu achei a 

metodologia confusa 

 
Fonte: Autora 

O Gráfico 47 demonstra que 43% dos participantes não consideraram 

necessário ter que aprender muitas coisas antes de aplicar a metodologia. Mas 33% 

se posicionaram de forma neutra e 19% consideraram que precisam aprender muitas 

coisas antes de aplicar a metodologia.  

 

Gráfico 47 - Sobre o uso do artefato digital e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes 
de      ensino superior com TEA, indique como você se sente quanto à afirmação abaixo: Eu 

precisaria aprender muitas coisas antes de aplicar a metodologia 

 
Fonte: Autora 
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 O Gráfico 48 apresenta os tipos de comentários que os participantes fizeram 

sobre o artefato digital. Os comentários foram analisados e agrupados por 

semelhança. O grupo de comentários: Elogios ao artefato digital, refere-se à qualidade 

do Manual e da CVA TEApp, e à linguagem acessível. O grupo de comentários: 

Reconhecimento de que o artefato digital é simples e fácil de usar, refere-se ao fato 

de ser acessível e prático. O grupo de comentários: Relevância da metodologia, 

refere-se ao fato de o artefato digital contribuir para a orientação dos professores de 

ensino superior. O grupo de comentários Sugestões refere-se à solicitação de salas 

de bate-papo aberta para debater o assunto; uso de protocolos para avaliação de 

perfil, abas com fóruns de discussão; indicação de ampla divulgação deste trabalho. 

O grupo de comentários: Críticas, refere-se a uma reclamação de um participante por 

não ter sido facilitado o acesso aos estudantes com TEA. O grupo de comentários: 

Outros, refere-se a anotações que não dizem respeito aos objetivos desta pesquisa.  

 
Gráfico 48 - Tipos de comentários que os participantes fizeram sobre o artefato digital. Contribuições 

para o que consideraram mais significativo 

 
Fonte: Autora 

 

As sugestões que se referem ao aplicativo e CVA TEApp foram encaminhadas 

à equipe de estudantes de graduação do CodeLab. A divulgação desta pesquisa se 

dará através da publicação do Manual que já foi aceito por uma editora, e também 

através de artigos científicos para Revistas especializadas na área de Educação.  
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A crítica referente a não ter tido acesso a estudantes com TEA, foi atendida 

através da inclusão do capítulo 8 do manual, que contém depoimentos de estudantes 

de ensino superior com TEA.  

A análise realizada pelos participantes permitiu confirmar o que dizem os 

autores Moore (2005), Alverson, Lindstrom e Hirano (2015), Sales (2021) e Shaw 

(2021) a respeito da importância de trazer informações conceituais sobre TEA para 

orientar os professores de ensino superior. Estes autores apontam como fator 

determinante para o sucesso escolar do estudante com TEA o trabalho em equipe 

promovido pela integração entre família, escola e especialistas. Alexander et al. 

(2016), Jacob et al. (2016) e Grasu (2018), apontam a importância de ter produção 

científica sobre TEA para auxiliar os professores de ensino superior a serem 

protagonistas no processo de inclusão escolar.  

A partir da análise das respostas da avaliação foi possível concluir que o 

artefato digital proposto por esta pesquisa, foi aceito pelos participantes. Dresch, 

Junior, Lacerda (2015) e Filippo, Pimentel, Santos (2020) descrevem a aceitação 

como um critério importante para confirmar que o artefato alcançou os objetivos 

propostos e que por isso é possível concluir que o pesquisador aplicou 

adequadamente as etapas da DSR. Por este motivo, após analisar todos os gráficos 

referentes à avaliação do Artefato digital foi possível concluir que esta ferramenta 

atingiu o objetivo proposto pela pesquisa que era criar uma um artefato digital que 

atendesse às necessidades de orientação dos professores, de forma dinâmica, fácil 

de usar, com contato direto com especialistas e que fizesse uso de recursos digitais 

que se complementam      e sejam atualizáveis, neste caso, manual e CVA TEApp. 

5.6 Explicitação das aprendizagens das etapas da pesquisa 

A metodologia DSR prevê que ao final da pesquisa, sejam divulgadas as 

aprendizagens adquiridas ao longo do projeto. A seguir estão descritos os principais 

aprendizados alcançados em cada etapa desta pesquisa.  

Durante a fase de pesquisa nas universidades foi possível entender que as 

instituições de ensino superior precisam melhorar a forma de divulgar as ações 
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afirmativas nos sites e redes sociais oficiais. Foi muito difícil encontrar as informações, 

e localizar as contas de redes sociais.  

Na fase de desenvolvimento do Manual foi possível aprender que para escrever 

um material com tantas informações era necessário tomar muito cuidado para não 

desviar o foco do TEA adulto. Na literatura há muito material sobre o TEA, mas com 

exemplos que descrevem as pessoas com esse transtorno quando ainda são crianças 

e, por isso, são diferentes dos adultos. Por esse motivo a autora teve que ser muito 

criteriosa ao escolher quais conteúdos teóricos usar na pesquisa.  

Um outro aprendizado importante foi sobre a forma de escrever. A autora teve 

que suavizar os termos usados no texto, escrever de forma mais sugestiva e menos 

impositiva para que a leitura do Manual ficasse mais agradável e fluida. Essa mudança 

na forma de apresentar a escrita teve um efeito positivo nos participantes da pesquisa, 

pois nas avaliações elogiaram muito a comunicação simples, prática, de fácil 

entendimento e o fato das orientações terem sido apresentadas como sugestões e 

não como ordens.  

Quanto ao desenvolvimento da CVA TEApp, durante a fase de adaptação do 

aplicativo, a autora da pesquisa e a equipe do CodeLab perceberam a importância de 

adaptar toda a linguagem do aplicativo para o ambiente universitário, tanto no que 

cerne aos textos escritos quanto a forma de utilização do aplicativo. E durante a fase 

de teste foi evidenciado que para gerar engajamento dos usuários, era necessário dar 

aos usuários a possibilidade de optar por receber ou não e-mails diários comunicando 

as interações na comunidade virtual de aprendizagem. Com essa ação, poderia ter 

sido evitado incomodar os usuários que não gostam de receber mensagens diárias, 

pois um usuário se incomodou muito com o volume de mensagens que recebeu, e 

enviou um e-mail para a autora reclamando.  

Em todas as etapas desta pesquisa, a dedicação da autora foi muito intensa, e 

obteve muitos aprendizados. Mas neste texto foram relatados os aprendizados mais 

significativos.   
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5.7 Manual versão final 

O manual foi submetido para análise dos participantes durante as fases 

demonstração e avaliação da pesquisa. Os participantes leram o manual e 

participaram da CVA TEApp. Em seguida, os participantes da pesquisa responderam 

ao questionário de avaliação, e fizeram sugestões de melhoria. Após analisar as 

sugestões propostas pelos participantes, e as interações realizadas na CVA TEApp, 

todo o texto do manual passou por adequações. As atualizações mais significativas 

foram descritas no Quadro 13. 

Quadro 13 - Temas adicionados à versão final do manual de orientações sobre TEA 

Ao subcapítulo 1.3 foi adicionado os conceitos de Ansiedade e Depressão;  

Aos capítulos 4 e 5 foram adicionados conceitos teóricos para aprofundar os temas; 

Ao capítulo 6 foi acrescentado o subcapítulo com as diferenciações entre os tipos de IES 
cadastradas no MEC; 

O capítulo 8 foi adicionado com o objetivo de relatar aos leitores do manual um pouco da realidade 
dos estudantes com TEA na universidade, porém do ponto de vista do próprio estudante;  

O Anexo 2 demandas do NAI tornou-se parte do capítulo 6 

O capítulo com os anexos passou a ser chamado de Apêndice, e foi composto pelo Dicionário de 
termos técnicos e Índice remissivo 

Fonte: Autora 

A Figura 20 apresenta a versão final da capa do manual com o logo da 
neurodiversidade. 

Figura 20 - Capa da versão final do Manual 

 
Fonte: Autora 
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O Quadro 14 apresenta a estrutura da versão final do manual, organizado em 

partes, capítulos e subcapítulos.  

  

Quadro 14 - Organização do manual em partes, capítulos e subcapítulos 

Apresentação 
5.1 Teoria da mente e o estudante adulto com 
TEA: empatia versus sistematização 

Prefácio 
5.2 Interação Social: Reconhecimento das 
emoções, socialização e amizades 

Parte I DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO 
TEA 

PARTE III TEA NO ENSINO SUPERIOR 

Capítulo 1 O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) 

Capítulo 6 Estudante com TEA no Ensino 
Superior 

1.1 Principais características diagnósticas do 
TEA 

6.1 Tipos de instituições de ensino superior no 
Brasil 

1.2 Resumo histórico sobre o diagnóstico de 
TEA 

6.2 Direitos da pessoa com TEA quanto à sua 
inclusão escolar 

1.3 As relações entre o TEA, TDAH, Ansiedade e 
Depressão 

6.3 Orientações sobre o laudo multiprofissional 
da pessoa com TEA 

Capítulo 2 Pessoa com TEA na vida adulta 
6.4 Deveres do estudante com TEA quanto às 
normas      e condutas 

PARTE II ÁREAS DO 
NEURODESENVOLVIMENTO QUE SÃO 
AFETADAS NAS PESSOAS COM TEA 

6.5 O papel do professor na inclusão do 
estudante com TEA 

Capítulo 3 Processamento sensorial 
6.6 Principais dificuldades enfrentadas pelo 
estudante com TEA 

3.1 Integração sensorial 6.7 Tutoria ou monitoria 

3.2 Linguagem e comunicação verbal 6.8 Sistemas de avaliação, atividades e Projetos 

3.3 Comunicação não verbal e comunicação 
suplementar alternativa 

6.8.1 Exemplos de como o professor pode 
programar aula, prova e atividades extras 

Capítulo 4 Processamento cognitivo 
6.9 Conscientização dos estudantes sobre 
convivência mútua 

4.1 Funções executivas 

6.10 Adaptação das instituições de ensino 
superior às necessidades do estudante com 
TEA 

4.1.1 Antecipação, organização, planejamento 
e priorização 

6.11 Dicas de ações práticas para o professor 
em sala de aula 

4.1.2 Rigidez de Pensamento versus 
Flexibilidade Cognitiva 

Capítulo 7 Família ou acompanhante do 
estudante com TEA no ensino superior 

4.1.3 Atenção e memória do estudante com 
TEA 

Capítulo 8 Depoimentos de estudantes com 
TEA no ensino superior 

4.2 Níveis de Inteligência Referências Bibliográficas 

4.3 Habilidades superiores Apêndice 

Capítulo 5 Cognição social 
Dicionário de termos técnicos 
Índice Remissivo 

Fonte: Autora. 
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O manual foi dividido em três grandes partes de conteúdo teórico e anexos. 

Cada parte foi subdividida em capítulos. Ao todo são oito capítulos e 2 apêndices. A 

seguir estão descritos os textos que introduzem cada parte do manual. 

PARTE I - DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO TEA  

Antes de entender como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) se apresenta 

no ensino superior, é importante que o professor aprenda sobre essa condição 

humana, como ela se manifesta na idade adulta e o modo de funcionamento destas 

pessoas. O capítulo 1 apresenta as principais características diagnósticas, os níveis 

de classificação do TEA segundo as normas diagnósticas do DSM52 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) e os principais marcos históricos da evolução 

do diagnóstico do TEA. O capítulo 2 apresenta as principais características que 

descrevem a pessoa com TEA na vida adulta.   

PARTE II - ÁREAS DO NEURODESENVOLVIMENTO QUE SÃO AFETADAS 

NAS PESSOAS COM TEA 

Nos próximos capítulos o professor de instituição de ensino superior poderá 

aprender sobre os aspectos importantes para o neurodesenvolvimento do estudante 

com TEA que podem afetar o seu desempenho na instituição de ensino superior. É 

importante ressaltar que o neurodesenvolvimento humano é amplo, complexo e 

envolve muitas outras características que não estão descritas neste manual, pois aqui 

foram destacados apenas temas relevantes para o desempenho acadêmico. O 

capítulo 3 explica o processamento sensorial da pessoa com TEA, o capítulo 4 

discorre sobre o processamento cognitivo e o capítulo 5 ensina sobre a cognição 

social. Para fins didáticos estas três áreas do neurodesenvolvimento foram descritas 

em capítulos distintos. O professor deve sempre se lembrar que todas as 

características descritas a seguir acontecem simultaneamente na mente e psique      

do estudante com TEA, o bom ou mal funcionamento dessas características poderá 

promover a integração ou desintegração da pessoa como um todo. Nestes capítulos 

também estão descritos aspectos importantes para a atuação da instituição de ensino 

superior que afetarão o desenvolvimento do estudante com TEA.  

PARTE III - TEA NO ENSINO SUPERIOR 

Os capítulos a seguir tratam exclusivamente sobre as características do 

estudante com TEA no ensino superior e a presença do familiar ou acompanhante. 

No capítulo 6 o professor de uma instituição de ensino superior pode encontrar 

informações relevantes para auxiliar no sucesso do estudante com TEA no que se 
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refere aos seus direitos e deveres, prática pedagógica, formação de tutores, laudo 

multiprofissional e conscientização dos estudantes sobre convivência mútua. No 

capítulo 7 o docente poderá obter informações sobre a importância da família ou 

acompanhante do estudante com TEA, além de dicas sobre formação de parceria com 

eles. O capítulo apresenta o depoimento de estudantes com TEA que estão na 

graduação em uma universidade federal. 

Apêndices 

Dicionário de termos técnicos 

O objetivo principal deste anexo é explicar a essência dos conteúdos técnicos, 

porém desmistificar o caráter de incompetência ou incapacidade que a seriedade dos 

manuais impõe pela forma como os termos são descritos. A seguir estão descritos os 

termos técnicos, mais utilizados nos manuais de transtornos mentais e livros teóricos, 

com linguagem de fácil entendimento para os professores que não possuem formação 

diretamente relacionada ao tema de inclusão escolar.  

 Índice remissivo 

 Este anexo tem como objetivo referenciar os termos mais importantes do texto, 

e as páginas em que aparecem. 
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Capítulo 6 

Capítulo 6 - Conclusão 

Neste capítulo estão descritas as principais contribuições deste estudo, a 

inserção social que promoveu e as perspectivas futuras.  

6.1 Contribuições 

Esta pesquisa contribuiu para a elaboração do manual de orientação de 

professores de ensino superior, que não possuem formação em inclusão escolar, 

através de informações técnicas sobre a inclusão do estudante com TEA, porém com 

uma linguagem de fácil entendimento. A última versão do manual foi implementada 

com base nas avaliações e recomendações feitas pelos participantes da pesquisa.  A 

pesquisa também contribuiu para mapear as ações das instituições públicas de ensino 

superior, e pôde constatar que dentre as 114 IES públicas que há em todo o Brasil, 

apenas 13 (11,40%) instituições publicaram nos sites e redes sociais que já realizaram 

alguma ação em prol da capacitação dos professores de ensino superior, mas não foi 

encontrado nenhum material com o mesmo conteúdo apresentado no manual 

desenvolvido por esta pesquisa. Este estudo, também, possibilitou entender que a 

comunidade virtual de aprendizagem pode ser uma forma produtiva de conectar 

professores de ensino superior ao conhecimento dos especialistas.  
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6.2 Inserção social 

 Esta pesquisa desenvolveu um artefato digital considerado uma inserção 

social, pois promoveu a inclusão de estudantes com deficiência e contribuiu para a 

orientação de professores de ensino superior para que estivessem capacitados para 

oferecer aos estudantes com TEA as condições necessárias para permanecerem no 

ensino superior e que tivessem acesso aos recursos necessários para concluírem a 

graduação. Foi considerada uma inovação tecnológica, pois o manual foi 

disponibilizado através de link gratuito, e a comunidade virtual de aprendizagem pôde 

ser acessada através de um aplicativo de rede social especializada, restrita e 

moderada gratuita. Manual e comunidade virtual de aprendizagem atendem a uma      

demanda social importante para o público beneficiado: inclusão e permanência do 

estudante com TEA no ensino superior. O aplicativo de rede social especializada, 

restrita e moderada, adaptado para a criação da CVA TEApp desenvolvida por esta 

pesquisa, ficará disponível para utilização da Unifesp, local deste estudo. Porém, para 

que a CVA TEApp seja implantada nesta instituição de ensino superior será 

necessário que os departamentos responsáveis pelas políticas de acessibilidade e 

inclusão se interessem em utilizá-la, façam contato com a coordenação do projeto de 

extensão CodeLab Unifesp. A implantação e moderação da CVA TEApp ficará sob 

responsabilidade da equipe de acessibilidade e inclusão da Unifesp que tiver interesse 

e autorização para dar continuidade à comunidade virtual de aprendizagem.  

6.3. Perspectivas futuras 

Esta pesquisa foi desenvolvida com base no que a literatura pode contribuir 

para orientar os professores de ensino superior para interagirem com os estudantes 

com TEA e melhorarem a capacidade de planejar sua didática de aula. Com este 

estudo foi possível identificar a importância de instrumentalizar os docentes de ensino 

superior com orientações que os ajudem a repensar suas práticas em sala de aula e 

facilite a inclusão dos estudantes com TEA. Esta pesquisa possibilitou criar um 

artefato digital que contribuiu para a comunidade acadêmica e terá utilidade contínua 



140 
 

 

para os professores de ensino superior e especialistas em inclusão escolar. O artefato 

digital criado poderá se tornar referência para outras instituições de ensino superior e 

ser replicado a grupos de apoio ao estudante com TEA. Importante ressaltar que as 

ações que os docentes podem aplicar para a inclusão dos estudantes com TEA, 

também podem beneficiar todos os alunos da IES. 

Esta pesquisa possibilitou apontar como sugestão para trabalhos futuros 

estudos relacionados a:  

● Desenvolvimento de métodos adequados para avaliação da 

aprendizagem do estudante com TEA no nível superior; 

● Desenvolvimento de protocolos multidisciplinares de avaliação do perfil 

do estudante com TEA no ensino superior;  

● Criação outras de comunidades virtuais de aprendizagem para conectar 

especialistas com professores e funcionários de instituições do ensino 

superior; 

● Estudos que tenham como objetivo orientar os profissionais 

especialistas que atuam em consultórios para que eles possam entender 

melhor o ambiente das instituições de ensino superior.  

O tema abordado por esta pesquisa e outros que forem realizados priorizando 

as orientações que o professor de ensino superior precisa receber sobre inclusão, 

certamente serão de muita utilidade para a sociedade e para todos os estudantes com 

TEA.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - RELAÇÃO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE REALIZARAM AÇÕES DE 

ORIENTAÇÃO AOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR  

O Quadro 15 apresenta a relação de universidades públicas que divulgam nos sites 
institucionais o que já fizeram para capacitar o corpo docente de ensino superior sobre o TEA. 

 

Quadro 15 - Universidades que orientaram o corpo docente sobre TEA no ensino superior 

Nome Sigla O que? Conteúdo  

Universidade 
Federal do 

Amapá 
UNIFAP Projeto Conhecer para Incluir 

Curso online para orientação de Docentes sobre TEA. 
Carga horária de 20h. Assuntos abordados: recursos 
metodológicos facilitadores no processo de ensino e 

aprendizagem, ferramentas tecnológicas adequadas às 
pessoas com necessidades específicas, adaptação de 

materiais para alunos com TEA e outras necessidades 
específicas.   

https://cursoslivres.unifap.br/course/formacao-de-
professores-para-atendimento-instrucional-a-alunos-

com-tea-e-outras-necessidades-
especificas/lesson/aula-05-16072021   

Universidade 
Federal do 

Pará 
UFPA 

Cartilha em pdf com 
orientações para técnicos, 
docentes e discentes sobre 

alunos com TEA. 1 pesquisa de 
TCC de um app para 

professores de ensino superior 
de alunos autistas 

Tópicos da cartilha: Educação Inclusiva, Pessoa com 
deficiência, Acessibilidade; Tecnologia Assistiva; 

Adaptação Curricular; Eventos acessíveis; O que é o 
TEA; Como se relacionar com pessoas com TEA; Mitos 

e verdades sobre pessoas com TEA; Atividades 
desenvolvidas aos alunos autistas; Estratégias para 
promover inclusão e acessibilidade no processo de 

ensino-aprendizagem de alunos com TEA; Estratégias 
para eliminar barreiras arquitetônicas, pedagógicas e 

de comunicação e informação.   
Universidade 
da Integração 
Internacional 
da Lusofonia 

Afro-
Brasileira 

UNILAB 
1 formação para a comunidade 

acadêmica. E uma palestra 
sobre TEA e sala de aula. 

https://unilab.edu.br/2021/12/06/no-dia-10-12-
acontece-palestra-sobre-autismo-e-desafios-para-

atuacao-docente-em-sala-de-aula/  
https://unilab.edu.br/2016/09/29/formacao-aborda-
desafios-da-inclusao-de-autistas-no-ensino-superior/   

Universidade 
Federal do 
Maranhão 

UFMA 

Proged curso de formação de 
docentes e técnicos adm - 

carga horária 60h; Curso UNA-
SUS-UFMA sobre o TEA- para 

toda a comunidade (carga 
horária de 30h) 

Conceito e Aspectos Históricos do TEA, classificação do 
TEA segundo o DSM-V, desenvolvimento de 

habilidades e competências na educação; bases legais; 
formação do professor para o ensino de estudantes 

com TEA; habilidades socioemocionais; algumas 
intervenções baseadas em evidências e aprendizagem 

dos estudantes com TEA; inclusão educacional do 
estudante com TEA e a legislação; recursos didático 
pedagógicos para o ensino de estudantes com TEA, 

núcleos de acessibilidade; aplicativos para auxiliar o 
ensino de estudantes com TEA. Carga horária de 60h.  

Universidade 
Federal do 

Piauí 
UFPI 

seminários -pauta do TEA 
“conhecer para incluir”. núcleo 

de acessibilidade Realizou 
formação de 4h sobre a 

inclusão no ensino superior 

Evento online com palestra de orientação aos docentes 
sobre TEA no Ensino superior. 

https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47618-nau-
promove-evento-de-extensao-sobre-o-transtorno-do-

espectro-autista   

https://cursoslivres.unifap.br/course/formacao-de-professores-para-atendimento-instrucional-a-alunos-com-tea-e-outras-necessidades-especificas/lesson/aula-05-16072021
https://cursoslivres.unifap.br/course/formacao-de-professores-para-atendimento-instrucional-a-alunos-com-tea-e-outras-necessidades-especificas/lesson/aula-05-16072021
https://cursoslivres.unifap.br/course/formacao-de-professores-para-atendimento-instrucional-a-alunos-com-tea-e-outras-necessidades-especificas/lesson/aula-05-16072021
https://cursoslivres.unifap.br/course/formacao-de-professores-para-atendimento-instrucional-a-alunos-com-tea-e-outras-necessidades-especificas/lesson/aula-05-16072021
https://unilab.edu.br/2021/12/06/no-dia-10-12-acontece-palestra-sobre-autismo-e-desafios-para-atuacao-docente-em-sala-de-aula/
https://unilab.edu.br/2021/12/06/no-dia-10-12-acontece-palestra-sobre-autismo-e-desafios-para-atuacao-docente-em-sala-de-aula/
https://unilab.edu.br/2021/12/06/no-dia-10-12-acontece-palestra-sobre-autismo-e-desafios-para-atuacao-docente-em-sala-de-aula/
https://unilab.edu.br/2016/09/29/formacao-aborda-desafios-da-inclusao-de-autistas-no-ensino-superior/
https://unilab.edu.br/2016/09/29/formacao-aborda-desafios-da-inclusao-de-autistas-no-ensino-superior/
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47618-nau-promove-evento-de-extensao-sobre-o-transtorno-do-espectro-autista
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47618-nau-promove-evento-de-extensao-sobre-o-transtorno-do-espectro-autista
https://ufpi.br/ultimas-noticias-praec/47618-nau-promove-evento-de-extensao-sobre-o-transtorno-do-espectro-autista
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Universidade 
Federal de 

Santa Catarina 
UFSC 

Dentro do site da 
Coordenadoria de 

Acessibilidade Educacional, 
possui uma aba sobre docência 

acessível, em que contém um 
material explicando o que é o 

autismo e orientações 
pedagógicas aos docentes 

sobre a maneira de trabalhar. 
Além disso, conta com um 

material com orientações para 
a elaboração de provas 

acessíveis. E tecnicas de escrita 
simples 

https://cae.ufsc.br/files/2017/06/ELABORA%C3%87
%C3%83O-DE-PROVAS-ACESS%C3%8DVEIS-.pdf  

https://cae.ufsc.br/files/2017/06/Autismo.pdf  
https://cae.ufsc.br/docencia-acessivel/  

https://acessibilidade.paginas.ufsc.br/files/2017/06/
T%C3%A9cnicas-de-escrita-simples.pdf  

Universidade 
Federal do 

Espírito Santo 
UFES 

Possui núcleo de acessibilidade 
que oferece ações de apoio 

psicopedagógico, conta 
também com materiais sobre a 
inclusão dos discentes para os 

professores 

materiais sobre a inclusão dos discentes para os 
professores 

Universidade 
Federal de 

Viçosa 
UFV 

Possui dentro da página da 
unidade de políticas inclusivas 

um material de apoio aos 
docentes com orientações 
(estratégias pedagógicas). 

Realiza eventos com o tema.  

https://upi.ufv.br/wp-
content/uploads/2020/10/Estrategias-Pedagogicas-

TEA.pdf 

Universidade 
Federal de São 

Paulo 
UNIFESP 

Possui núcleo de 
acessibilidade, que conta com 
uma aba apenas para o TEA, 

onde são disponibilizados 
ebook, com cursos, eventos 
sobre a pauta. Além disso, 

possui um centro especializado 
em TEA, que conta com 

diversas atividades voltadas 
para portadores de TEA 

https://acessibilidade.unifesp.br/images/PDF/Ebook-
Colecao-TEA_01-2020.pdf  

https://acessibilidade.unifesp.br/eventos/curso  

Universidade 
de 

Pernambuco 
UPE 

Possui Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão, que 
produziu uma série de vídeos 

sobre educação inclusiva, onde 
em cada vídeo dão dicas aos 
docentes para cada tipo de 
deficiência. A do TEA está 

presente aqui. Realizou 
seminários para debater a 
inclusão de pessoas com 

deficiência.  

https://drive.google.com/file/d/12oE_tDL2UMBhqBRf
nlKpyPrKi-lEHveb/view  

Universidade 
Estadual de 

Londrina 
UEL 

Possui Núcleo de 
Acessibilidade, onde realizam 

um levantamento de 
estudantes com TEA e realizam 

medidas específicas para a 
inclusão. Já realizaram 

palestras e debates sobre o 
TEA no ensino superior em 

formato de formação 
continuada para os docentes.  

http://www.uel.br/nac/pages/autismo-e-
universidade.php 

https://cae.ufsc.br/files/2017/06/ELABORA%C3%87%C3%83O-DE-PROVAS-ACESS%C3%8DVEIS-.pdf
https://cae.ufsc.br/files/2017/06/ELABORA%C3%87%C3%83O-DE-PROVAS-ACESS%C3%8DVEIS-.pdf
https://cae.ufsc.br/files/2017/06/Autismo.pdf
https://cae.ufsc.br/docencia-acessivel/
https://acessibilidade.paginas.ufsc.br/files/2017/06/T%C3%A9cnicas-de-escrita-simples.pdf
https://acessibilidade.paginas.ufsc.br/files/2017/06/T%C3%A9cnicas-de-escrita-simples.pdf
https://acessibilidade.alegre.ufes.br/sites/acessibilidade.alegre.ufes.br/files/field/anexo/artigo-_a_inclusao_do_aluno_com_transtorno_do_espectro_autistatea_centro_universitario_unievangelica.pdf
https://acessibilidade.alegre.ufes.br/sites/acessibilidade.alegre.ufes.br/files/field/anexo/artigo-_a_inclusao_do_aluno_com_transtorno_do_espectro_autistatea_centro_universitario_unievangelica.pdf
https://upi.ufv.br/wp-content/uploads/2020/10/Estrategias-Pedagogicas-TEA.pdf
https://upi.ufv.br/wp-content/uploads/2020/10/Estrategias-Pedagogicas-TEA.pdf
https://upi.ufv.br/wp-content/uploads/2020/10/Estrategias-Pedagogicas-TEA.pdf
https://acessibilidade.unifesp.br/images/PDF/Ebook-Colecao-TEA_01-2020.pdf
https://acessibilidade.unifesp.br/images/PDF/Ebook-Colecao-TEA_01-2020.pdf
https://acessibilidade.unifesp.br/eventos/curso
https://drive.google.com/file/d/12oE_tDL2UMBhqBRfnlKpyPrKi-lEHveb/view
https://drive.google.com/file/d/12oE_tDL2UMBhqBRfnlKpyPrKi-lEHveb/view
http://www.uel.br/nac/pages/autismo-e-universidade.php
http://www.uel.br/nac/pages/autismo-e-universidade.php
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Fundação 
Universidade 
do Estado de 

Santa Catarina 

UDESC 

Possui Núcleo de 
Acessibilidade Educacional que 

realiza mapeamento dos 
estudantes com deficiência 

para atendimento. 
Promoveram curso de 

extensão com pauta “Estudos 
sobre deficiência: autismo em 
debate”, com carga horária de 

60h 

https://www.udesc.br/arquivos/cead/id_cpmenu/248
5/Programa_de_Extens_o_Estudos_sobre_Defici_ncia_a

utismo_em_debate_16029087281514_2485.pdf  

Universidade 
Estadual 

Paulista Júlio 
de Mesquita 

Filho 

UNESP 

Criou curso ead sobre o TEA. 
Possui ainda um guia que 

conta com estratégias para os 
professores e gestores 

educacionais.  

https://www.canalautismo.com.br/noticia/unesp-
desenvolve-cursos-ead-com-servidores-de-sao-paulo-

sobre-autismo/   
https://educadiversidade.unesp.br/guia-de-
orientacoes-sobre-transtorno-do-espectro-

autista/#Estrategias_e_orientacoes_aos_professores_e_
gestores_educacionais   

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udesc.br/arquivos/cead/id_cpmenu/2485/Programa_de_Extens_o_Estudos_sobre_Defici_ncia_autismo_em_debate_16029087281514_2485.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/cead/id_cpmenu/2485/Programa_de_Extens_o_Estudos_sobre_Defici_ncia_autismo_em_debate_16029087281514_2485.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/cead/id_cpmenu/2485/Programa_de_Extens_o_Estudos_sobre_Defici_ncia_autismo_em_debate_16029087281514_2485.pdf
https://www.canalautismo.com.br/noticia/unesp-desenvolve-cursos-ead-com-servidores-de-sao-paulo-sobre-autismo/
https://www.canalautismo.com.br/noticia/unesp-desenvolve-cursos-ead-com-servidores-de-sao-paulo-sobre-autismo/
https://www.canalautismo.com.br/noticia/unesp-desenvolve-cursos-ead-com-servidores-de-sao-paulo-sobre-autismo/
https://educadiversidade.unesp.br/guia-de-orientacoes-sobre-transtorno-do-espectro-autista/#Estrategias_e_orientacoes_aos_professores_e_gestores_educacionais
https://educadiversidade.unesp.br/guia-de-orientacoes-sobre-transtorno-do-espectro-autista/#Estrategias_e_orientacoes_aos_professores_e_gestores_educacionais
https://educadiversidade.unesp.br/guia-de-orientacoes-sobre-transtorno-do-espectro-autista/#Estrategias_e_orientacoes_aos_professores_e_gestores_educacionais
https://educadiversidade.unesp.br/guia-de-orientacoes-sobre-transtorno-do-espectro-autista/#Estrategias_e_orientacoes_aos_professores_e_gestores_educacionais
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 

 

 



151 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

ANEXO 3 – TEXTO DE RECRUTAMENTO PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

3.1 Modelo de texto de recrutamento enviado para: Professores de ensino superior, professores 
da Unifesp em inclusão escolar e profissional externo à Unifesp especialista em inclusão escolar  

Universidade Federal de São Paulo 
Unidade Universitária - São José dos Campos – SP 

Departamento - Instituto de Ciência e Tecnologia 
 

Texto para recrutamento de voluntários – Professores De ensino superior, Professores 
especialistas da Unifesp e Especialistas profissionais externos à Unifesp 

Boa tarde (inserir o nome do participante)! 

Meu nome é Valdirene A Armenara e atualmente sou aluna do mestrado profissional em 
Inovação Tecnológica na Universidade Federal de São Paulo. Como projeto de dissertação, estou 
desenvolvendo uma pesquisa com o título: FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO DO ESTUDANTE 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E COMUNIDADE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 

A pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um Artefato digital composto por 
um manual digital de orientações ao professor universitário de estudantes com TEA; e uma comunidade 
virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada, que pode ser acessada através de um 
aplicativo de rede social.  

Já realizamos todo o desenvolvimento do Artefato digital, e as duas próximas etapas envolvem 
a participação de: professores de ensino superior de estudantes com TEA, especialistas em inclusão 
escolar que sejam da Unifesp, especialistas em inclusão escolar que atuem em clínicas especializadas 
em autismo, estudantes de ensino superior com TEA. As duas próximas etapas são: Demonstração e 
Avaliação.  

Na etapa de Demonstração, que durará 5 dias, os professores e especialistas terão contato 
com o Artefato digital e poderão contribuir para esta pesquisa informando o recebimento do manual e 
a inserção na comunidade virtual de aprendizagem, enviando um feedback informal pelo aplicativo. 
Caso o aplicativo deixe de funcionar, o feedback informal desta fase será enviado para o e-mail da 
autora. Nesta etapa, os estudantes com TEA informarão por e-mail o recebimento do manual. 
Importante ressaltar que os estudantes de ensino superior com TEA não participarão da comunidade 
virtual de aprendizagem, acessada através do aplicativo de rede social. 

Na etapa de Avaliação, durante os 15 dias de teste, os professores e especialistas da Unifesp 
terão contato com o Artefato digital. Durante esta etapa serão estimulados a publicar conteúdos na 
comunidade virtual de aprendizagem. Os professores poderão publicar dúvidas/ sugestões e comentar 
publicações de outros participantes. Os especialistas poderão responder os questionamentos, publicar 
mensagens e sugerir temas. Os estudantes de ensino superior farão somente a análise do manual e 
poderão enviar dúvidas e sugestões por e-mail. Os estudantes de ensino superior não participarão da 
comunidade virtual de aprendizagem, e não terão acesso aos conteúdos publicados. Após o período 
de teste, os participantes poderão contribuir para esta pesquisa respondendo a um questionário com x 
perguntas sobre: conteúdo do manual, metodologia desta pesquisa, funcionalidade e uso do aplicativo, 
interações.  O questionário é de múltipla escolha, com perguntas objetivas e rápidas de serem 
respondidas. Será enviado através de link do google forms. Ao aceitar participar desta pesquisa, você 
deverá acessar o link de acesso ao TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para que possamos validar a metodologia aplicada e o Artefato digital desenvolvido, é muito 
importante que haja Professores de ensino superior de estudantes de ensino superior com TEA, 
Especialistas em inclusão e Estudantes com TEA analisando e dando seus pareceres sobre o conteúdo 
exposto no manual, a funcionalidade do aplicativo, a interação através da comunidade virtual de 
aprendizagem, e a qualidade do método proposto. Importante ressaltar que este Artefato digital, após 
sua validação, será utilizado para o benefício do público da Unifesp, e ficará disponível para download 
gratuito para outras instituições ou organizações.  

Sendo assim, estamos convidando alguns Professores de ensino superior de estudantes com 
TEA, Especialistas em inclusão escolar (da Unifesp e de clínicas especializadas) e Estudantes com 
TEA que sejam da Unifesp, que foram indicados pelo NAI Unifesp SJC para serem voluntários. Após 
preencher o TCLE e concordar com os termos da pesquisa os participantes receberão o Artefato digital 
via e-mail. Ao final da fase de avaliação os participantes receberão o link para responder ao 
questionário objetivo para avaliar o Artefato digital e a metodologia.  

Desde já quero ressaltar que a sua participação é de extrema importância para o 
desenvolvimento e avanços das análises realizadas no Artefato digital. No entanto, a não participação 
não irá acarretar nenhum tipo de prejuízo pessoal e/ou profissional para você. 
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Em caso de aceite do convite você irá preencher o formulário: 
https://forms.gle/vG6owG3vdMG399gc9 , que contém o TCLE (Termo de consentimento livre e 
esclarecido). 
Muito obrigada,  
Valdirene A Armenara. 
Mestranda - ICT 

 

3.2 Modelo de texto de recrutamento enviado para: Estudantes com TEA 

Universidade Federal de São Paulo 
Unidade Universitária - São José dos Campos – SP 

Departamento - Instituto de Ciência e Tecnologia 
 

Texto para recrutamento de voluntários – Estudantes De ensino superior 

Boa tarde (inserir o nome do participante)! 

Meu nome é Valdirene A Armenara e atualmente sou aluna do mestrado profissional em 
Inovação Tecnológica na Universidade Federal de São Paulo. Como projeto de dissertação, estou 
desenvolvendo uma pesquisa com o título: FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO DO ESTUDANTE 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E COMUNIDADE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 

A pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um Artefato digital composto por 
um manual digital de orientações ao professor universitário de estudantes com TEA; e uma comunidade 
virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada, que pode ser acessada através de um 
aplicativo de rede social.  

Já realizamos todo o desenvolvimento do Artefato digital, e as duas próximas etapas envolvem 
a participação de: professores de ensino superior de estudantes com TEA, especialistas em inclusão 
escolar que sejam da Unifesp, especialistas em inclusão escolar que atuem em clínicas especializadas 
em autismo, estudantes de ensino superior com TEA. As duas próximas etapas são: Demonstração e 
Avaliação.  

Na etapa de Demonstração, que durará 5 dias, os estudantes com TEA poderão contribuir 
informando, por e-mail, o recebimento do manual.  

Na etapa de Avaliação, durante os 15 dias de teste, os estudantes de ensino superior farão a 
análise do manual e poderão enviar dúvidas e sugestões por e-mail. Após o período de teste, os 
participantes poderão contribuir para esta pesquisa respondendo a um questionário com perguntas 
sobre o conteúdo do manual. O questionário é de múltipla escolha, com perguntas objetivas e rápidas 
de serem respondidas. Será enviado através de link do google forms. Ao aceitar participar desta 
pesquisa, você deverá acessar o link de acesso ao TCLE – Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.  

 Para que possamos validar a metodologia aplicada e o Artefato digital desenvolvido, é muito 
importante que haja Professores de ensino superior de estudantes de ensino superior com TEA, 
Especialistas em inclusão e Estudantes com TEA analisando e dando seus pareceres sobre o conteúdo 
exposto no manual, a funcionalidade do aplicativo, a interação através da comunidade virtual de 
aprendizagem, e a qualidade do método proposto. Importante ressaltar que este Artefato digital, após 
sua validação, será utilizado para o benefício do público da Unifesp, e ficará disponível para download 
gratuito para outras instituições ou organizações.  

Sendo assim, estamos convidando alguns Professores de ensino superior de estudantes com 
TEA, Especialistas em inclusão escolar e Estudantes com TEA que sejam da Unifesp, que foram 
indicados pelo NAI Unifesp SJC para serem voluntários. Após preencher o TCLE e concordar com os 
termos da pesquisa os participantes receberão o Artefato digital via e-mail. Ao final da fase de avaliação 
os participantes receberão o link para responder ao questionário objetivo para avaliar o Artefato digital 
e a metodologia.  

Desde já quero ressaltar que a sua participação é de extrema importância para o 
desenvolvimento e avanços das análises realizadas no Artefato digital. No entanto, a não participação 
não irá acarretar nenhum tipo de prejuízo pessoal e/ou profissional para você. 

Em caso de aceite do convite você irá preencher o formulário: 
https://forms.gle/ffZCVMo5NoGcKphv7 , que contém o TCLE (Termo de consentimento livre e 
esclarecido). 
Muito obrigada,  
Valdirene A Armenara. 
Mestranda – ICT 

https://forms.gle/vG6owG3vdMG399gc9
https://forms.gle/ffZCVMo5NoGcKphv7
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

4.1 Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) enviado para: Professores de 

ensino superior, professores da Unifesp em inclusão escolar e profissional externo à Unifesp 

especialista em inclusão escolar  

Universidade Federal de São Paulo 
Unidade Universitária - São José dos Campos – SP 

Departamento - Instituto de Ciência e Tecnologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSORES DE ENSINO 
SUPERIOR, PROFESSORES ESPECIALISTAS DA UNIFESP, ESPECIALISTAS PROFISSIONAIS 

EXTERNOS A UNIFESP 

 Título do Projeto de Pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO DO ESTUDANTE 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E COMUNIDADE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 

Pesquisadora Responsável: Profa Dra Denise Stringhini. 

Local onde será realizada a pesquisa: Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), campus São José dos Campos 

 Você foi indicado pelo NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) Unifesp SJC e está sendo 
convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO 
DO ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E 
COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. O objetivo desta pesquisa é desenvolver o Artefato 
digital: Manual digital de orientações ao Professor universitário de estudantes com TEA; aplicativo de 
rede social e comunidade virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada. O convite está 
sendo feito a você pois sua opinião sobre os itens que compõem o artefato digital será de suma 
importância para validar o uso desta ferramenta. Sua contribuição é importante, porém, você não deve 
participar contra a sua vontade. Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda 
por que esta pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis 
benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. A qualquer momento, antes, 
durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar 
ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será prejudicado, penalizado ou 
responsabilizado de nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras 
responsáveis:  

Pesquisadora Responsável Profa Dra Denise Stringhini, nos telefones (12) 3924-9500, celular 
(11) 981349463, celular 11 98134-9463, e-mail dstringhini@unifesp.br e endereço: Avenida Cesare 
Mansueto Giulio Lattes, 1201, sala 107, cep 12247-014 – São José dos Campos, SP – Brasil.  

Pesquisadora da equipe Profᵃ. Drᵃ. Maria Elizete Kunkel, nos telefones 3924-9500 (ramal 
9715), celular 11 96031-1301, e-mail elizete.kunkel@unifesp.br e endereço: Rua Talim, 330 Sala 224, 
Vila Nair, cep 12231-280 - São José dos Campos, SP - Brasil.  

Equipe mestranda Valdirene A Armenara, no telefone 12 99792-4539, e-mail 
valdirene.armenara@unifesp.br e endereço Avenida Papa João Paulo I, 421, apto 91, Jardim Satélite, 
cep 12231-710 – São José dos Campos, SP – Brasil.  

Para maiores informações sobre os direitos dos participantes de pesquisa, leia a Cartilha dos 
Direitos dos Participantes de Pesquisa elaborada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep), que está disponível para leitura no site: 
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_d
e_Pesquisa_2020.pdf  

Este estudo foi analisado e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um 
órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 
garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você 
tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 
insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 
04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162 ou pelo e-

mailto:dstringhini@unifesp.br
mailto:elizete.kunkel@unifesp.br
mailto:valdirene.armenara@unifesp.br
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf
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mail cep@unifesp.br. O horário de atendimento telefônico ou presencial é de segunda a sexta, das 
08:00 às 13:00hs.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais, seu nome jamais será 
divulgado contra sua vontade. Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de 
sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 
fazer parte como voluntário(a), você deverá aceitar os termos desta pesquisa habilitando a caixa "aceito 
participar como voluntário desta pesquisa".   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA  

● Justificativa para realização da pesquisa: A inclusão da pessoa com TEA na universidade é 
amparada pelas políticas governamentais estabelecidas a partir de 2012, quando foi instituída 
a Lei No. 12.764 (BRASIL, 2012b) que garante ao estudante com TEA o ingresso no Ensino 
Superior. No entanto essa mudança na lei, ao mesmo tempo em que garantiu os direitos do 
estudante com TEA, abriu precedente para colocar em evidência o despreparo dos professores 
de ensino superior para promoverem a inclusão destes estudantes no que cerne a falta de 
conhecimento sobre o funcionamento do cérebro da pessoa com TEA. Neste sentido, o objetivo 
desta pesquisa é desenvolver material, para orientação aos docentes, condizente com o 
dinamismo da vida profissional deles, mas que seja atraente e com conteúdo atualizável e de 
qualidade. 

● Objetivos da pesquisa: Criar um artefato digital na forma de um manual de apoio aos 
professores de ensino superior de estudantes com TEA acompanhado de uma comunidade 
virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada que funcionará como grupo de 
apoio aos usuários do manual, e poderá ser acessada por um aplicativo de rede social. 

● Procedimentos aos quais você será submetido(a) como voluntário: Você participará das 
etapas Demonstração e Avaliação. Nestas etapas, especialistas profissionais externos à 
Unifesp serão cadastrados para utilizar o aplicativo de rede social e participar da comunidade 
virtual de aprendizagem. Na etapa Demonstração, que durará cinco dias, especialistas 
profissionais externos à Unifesp deverão informar o recebimento do manual e a inserção na 
comunidade virtual de aprendizagem através do aplicativo de rede social.  Na etapa Avaliação, 
que durará quinze dias, especialistas profissionais externos à Unifesp poderão emitir suas 
opiniões sobre o manual, aplicativo e comunidade virtual de aprendizagem, porém, farão isso 
preenchendo os dois questionários formais criados para este fim, que serão enviados através 
do link do google forms: um questionário sobre o manual e um questionário sobre a 

comunidade virtual de aprendizagem e aplicativo de rede social.  

● Público-alvo:  
Especialistas: Profissionais indicados pelo NAI Unifesp SJC – funcionários da Unifesp 

e Profissionais externos a Unifesp. 
Usuários: Professores De ensino superior indicados pelo NAI Unifesp SJC 
Estudantes com TEA da Unifesp 

● Riscos em participar da pesquisa: Os riscos que esta pesquisa apresenta é a identificação 
dos participantes nas fases de demonstração e avaliação, e a publicação de postagens 
inadequadas ou fora do tema da pesquisa, através do aplicativo. Para minimizar os riscos 
referentes a identificação no aplicativo, os participantes serão cadastrados com nome fictício 
que eles mesmo deverão sugerir. Além disto, a moderadora (autora) ficará monitorando as 
postagens e removendo toda e qualquer publicação que sugira a identificação do usuário. 
Quanto às publicações, os participantes serão instruídos a somente enviar mensagens 
referentes ao tema: inclusão da pessoa com TEA na universidade. A moderadora (autora) 

removerá mensagens de cunho inadequado, ou que fuja ao objetivo da comunidade virtual 
de aprendizagem. E removerá o participante que fizer publicações inadequadas. Quanto ao 

feedback informal por e-mail e o cadastro no aplicativo de rede social, os participantes terão a 
identidade resguardada pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - LEI Nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018). Quanto ao feedback formal por questionário, os participantes acessarão um 
link do google forms para acessarem o questionário. No questionário não haverá campo para 
identificação pessoal. Os participantes serão instruídos a não colocarem informações pessoais 
para não serem identificados.   

● Benefícios em participar da pesquisa: O principal benefício será contribuir para a inclusão 
do estudante com TEA no nível superior. Os professores de ensino superior poderão se sentir 
mais seguros para lidar com estes alunos. E a ampliação dos conhecimentos dos professores 

mailto:cep@unifesp.br
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contribuirá para o bem-estar do estudante com TEA. Esse benefício causado pelo artefato 
digital elaborado por esta pesquisa contribuirá para o estudante com TEA permanecer na 
universidade, e aumentará as chances do estudante com TEA conseguir concluir o curso de 
nível superior. 

● Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 

● Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: o participante tem o direito, caso 
solicite, a ter acesso aos resultados da pesquisa.  

● Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve 
custos, tampouco compensações financeiras. 

● Danos e indenizações: caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, 
ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante 
(Resolução CNS n° 510 de 2016, artigo 17, II). 

● Proibida reprodução: o participante receberá a versão preliminar: do manual de orientações 
ao professor universitário, do aplicativo de rede social e da comunidade virtual de 
aprendizagem que estão em fase de desenvolvimento e testes para pesquisa de Mestrado que 
está sendo desenvolvida para UNIFESP. O participante está proibido de fazer a reprodução 
parcial ou total do Manual de orientações ao professor universitário, do Aplicativo de rede social 
e da Comunidade Virtual de Aprendizagem. 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimentos Livre e Esclarecido 
deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

Consentimento do participante 

Ao assinalar a opção “Concordo”, a seguir, você declara que entendeu como é a pesquisa, que 
tirou as dúvidas com o/a pesquisador/a e aceita participar, sabendo que pode desistir em qualquer 
momento, durante e depois de participar, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou 
responsabilidade. Você autoriza a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua 
identidade. Pedimos que salve em seus arquivos este documento, e informamos que enviaremos uma 
via desse Registro de Consentimento para o seu e-mail.             

 Concordo 

 Não concordo 

Identificação 

1 Idade 

Resposta curta ______________ 

Pergunta obrigatória  

2 Gênero com o qual se identifica? Masculino, Feminino, Outro (especifique)  

Resposta curta _______________ 

Pergunta obrigatória  

 

3 Possui alguma deficiência / diagnóstico? 

Sim  

Não  

Resposta múltipla escolha 

Pergunta obrigatória  

4 Caso possua alguma deficiência/ diagnóstico, por gentileza, descreva no espaço para 
resposta: 

Resposta longa ________________________________________________ 

5 Possui algum parente com TEA? 

Sim 

Não 

Resposta de múltipla escolha 

Pergunta obrigatória  
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6 Caso possua um parente com TEA, qual o grau de parentesco e com que frequência convive 
com ele? 

Resposta longa ________________________________________________ 

7 Há quanto tempo atende adolescentes/adultos com TEA? 

0 a 5 anos atendendo pessoas com TEA 

Entre 5 e 10 anos atendendo pessoas com TEA 

Acima de 10 anos atendendo pessoas com TEA 

Resposta de múltipla escolha  

Pergunta obrigatória  

8 Em média, quantos pacientes adolescentes/adultos com TEA você atende por ano? 

Reposta curta ________________ 

Pergunta obrigatória  

 

4.2 Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) enviado para: Estudantes de 

ensino superior com TEA  

Universidade Federal de São Paulo 
Unidade Universitária - São José dos Campos – SP 

Departamento - Instituto de Ciência e Tecnologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ESTUDANTES DE ENSINO 
SUPERIOR COM TEA 

 Título do Projeto de Pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO DO ESTUDANTE 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E COMUNIDADE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 

Pesquisadora Responsável: Profa Dra Denise Stringhini. 

Local onde será realizada a pesquisa: Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), campus São José dos Campos 

 Você foi indicado pelo NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) Unifesp SJC e está sendo 
convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO 
DO ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: MANUAL E 
COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. O objetivo desta pesquisa é desenvolver o Artefato 
digital: Manual digital de orientações ao Professor universitário de estudantes com TEA; aplicativo de 
rede social e comunidade virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada. O convite está 
sendo feito a você pois sua opinião sobre o conteúdo do Manual digital de orientações ao Professor 
universitário de estudantes com TEA será de suma importância para validar o uso desta ferramenta. 
Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Antes de decidir 
se você quer participar, é importante que você entenda por que esta pesquisa está sendo realizada, 
todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão descritos 
e explicados abaixo. A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar 
maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você 
não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras 
responsáveis:  

Pesquisadora Responsável Profa Dra Denise Stringhini, nos telefones (12) 3924-9500, celular 
(11) 981349463, celular 11 98134-9463, e-mail dstringhini@unifesp.br e endereço: Avenida Cesare 
Mansueto Giulio Lattes, 1201, sala 107, cep 12247-014 – São José dos Campos, SP – Brasil.  

Pesquisadora da equipe Profᵃ. Drᵃ. Maria Elizete Kunkel, nos telefones 3924-9500 (ramal 
9715), celular 11 96031-1301, e-mail elizete.kunkel@unifesp.br e endereço: Rua Talim, 330 Sala 224, 
Vila Nair, cep 12231-280 - São José dos Campos, SP - Brasil.  

Equipe mestranda Valdirene A Armenara, no telefone 12 99792-4539, e-mail 
valdirene.armenara@unifesp.br e endereço Avenida Papa João Paulo I, 421, apto 91, Jardim Satélite, 
cep 12231-710 – São José dos Campos, SP – Brasil.  

Para maiores informações sobre os direitos dos participantes de pesquisa, leia a Cartilha dos 
Direitos dos Participantes de Pesquisa elaborada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep), que está disponível para leitura no site: 

mailto:dstringhini@unifesp.br
mailto:elizete.kunkel@unifesp.br
mailto:valdirene.armenara@unifesp.br
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http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_d
e_Pesquisa_2020.pdf  

Este estudo foi analisado e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um 
órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 
garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você 
tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 
insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 
04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162 ou pelo e-
mail cep@unifesp.br. O horário de atendimento telefônico ou presencial é de segunda a sexta, das 
08:00 às 13:00hs.  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado contra sua vontade). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento 
de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 
fazer parte como voluntário(a), você deverá aceitar os termos desta pesquisa habilitando a caixa "aceito 
participar como voluntário desta pesquisa".   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

  

● Justificativa para realização da pesquisa: A inclusão da pessoa com TEA na universidade é 
amparada pelas políticas governamentais estabelecidas a partir de 2012, quando foi instituída 
a Lei No. 12.764 (BRASIL, 2012b) que garante ao estudante com TEA o ingresso no Ensino 
Superior. No entanto essa mudança na lei, ao mesmo tempo em que garantiu os direitos do 
estudante com TEA, abriu precedente para colocar em evidência o despreparo dos professores 
de ensino superior para promoverem a inclusão destes estudantes no que cerne a falta de 
conhecimento sobre o funcionamento do cérebro da pessoa com TEA. Neste sentido, o objetivo 
desta pesquisa é desenvolver material, para orientação aos docentes, condizente com o 
dinamismo da vida profissional deles, mas que seja atraente e com conteúdo atualizável e de 
qualidade. 

● Objetivos da pesquisa: Criar um Artefato digital na forma de um manual de apoio aos 
professores de ensino superior de estudantes com TEA acompanhado de uma comunidade 
virtual de aprendizagem especializada, restrita e moderada que funcionará como grupo de 
apoio aos usuários do manual, e poderá ser acessada por um aplicativo de rede social. 

● Procedimentos aos quais você será submetido(a) como voluntário: Você participará das 
etapas Demonstração e Avaliação. Nestas etapas, os estudantes com TEA serão convidados 
por e-mail para analisarem o manual. Na etapa Demonstração, que durará cinco dias, os 
estudantes de ensino superior com TEA deverão informar, por e-mail, o recebimento do 
manual. Na etapa Avaliação, que durará quinze dias, todos os participantes poderão emitir suas 
opiniões sobre o manual, porém, os estudantes de ensino superior com TEA, farão isso 
preenchendo o questionário formal, criado para este fim, que será enviado através do link do 
google forms.  

● Público-alvo:  
Especialistas: Profissionais indicados pelo NAI Unifesp SJC – funcionários da Unifesp 

e Profissionais externos a Unifesp. 
Usuários: Professores De ensino superior indicados pelo NAI Unifesp SJC 
Estudantes com TEA da Unifesp 

● Riscos em participar da pesquisa: Os riscos que esta pesquisa apresenta é a identificação 
dos participantes nas fases de demonstração e avaliação. Quanto ao envio do Manual por e-
mail aos estudantes de ensino superior com TEA e recebimento de respostas, o risco será a 
identificação dos estudantes através do endereço de e-mail. Para minimizar os riscos 
referentes a identificação, ao fornecer feedback informal por e-mail os participantes terão a 
identidade resguardada pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - LEI Nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018). Quanto ao feedback formal por questionário, os participantes acessarão um 
link do google forms para acessarem o questionário. No questionário não haverá campo para 
identificação pessoal. Os participantes serão instruídos a não colocarem informações pessoais 
para não serem identificados.  

http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf
http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/img/boletins/Cartilha_Direitos_Participantes_de_Pesquisa_2020.pdf
mailto:cep@unifesp.br
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● Benefícios em participar da pesquisa: O principal benefício será contribuir para a inclusão 
do estudante com TEA no nível superior. Os professores de ensino superior poderão se sentir 
mais seguros para lidar com estes alunos. E a ampliação dos conhecimentos dos professores 
contribuirá para o bem-estar do estudante com TEA. Esse benefício causado pelo artefato 
digital elaborado por esta pesquisa contribuirá para o estudante com TEA permanecer na 
universidade, e aumentará as chances do estudante com TEA conseguir concluir o curso de 
nível superior. 

● Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 

● Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: o participante tem o direito, caso 
solicite, a ter acesso aos resultados da pesquisa.  

● Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve 
custos, tampouco compensações financeiras. 

● Danos e indenizações: caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, 
ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante 
(Resolução CNS n° 510 de 2016, artigo 17, II). 

● Proibida reprodução: o participante receberá a versão preliminar do manual de orientações 
ao professor universitário que está em fase de desenvolvimento e testes para pesquisa de 
Mestrado que está sendo desenvolvida para UNIFESP. O participante está proibido de fazer a 
reprodução parcial ou total do Manual de orientações ao professor universitário. 

 Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimentos Livre e Esclarecido 
deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

Consentimento do participante 

Ao assinalar a opção “Concordo”, a seguir, você declara que entendeu como é a pesquisa, que 
tirou as dúvidas com o/a pesquisador/a e aceita participar, sabendo que pode desistir em qualquer 
momento, durante e depois de participar, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou 
responsabilidade. Você autoriza a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo sua 
identidade. Pedimos que salve em seus arquivos este documento, e informamos que enviaremos uma 
via desse Registro de Consentimento para o seu e-mail.             

 Concordo 

 Não concordo 

Identificação 

1 Idade 

Resposta curta ______________ 

Pergunta obrigatória  

2 Gênero com o qual se identifica? Masculino, Feminino, Outro (especifique)  

Resposta curta _______________ 

Pergunta obrigatória  

3 Além do TEA, possui alguma outra deficiência / diagnóstico? 

Sim  

Não  

Resposta múltipla escolha 

Pergunta obrigatória  

4 Caso possua alguma outra deficiência/ diagnóstico, por gentileza, descreva no espaço para 
resposta: 

Resposta longa _________________________________________________________ 

5 Possui algum parente com TEA? 

Sim 

Não 

Resposta de múltipla escolha 

Pergunta obrigatória  
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6 Caso possua um parente com TEA, qual o grau de parentesco e com que frequência convive 
com ele? 

Resposta longa ____________________________________________________ 

7 Quantos anos você tinha quando foi diagnosticado com TEA? 

Reposta curta ________________ 

Pergunta obrigatória  
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ANEXO 5 – TEXTO DE E-MAIL COM INFORMAÇÕES PARA INICIAR A FASE DE TESTES 

DA PESQUISA 

5.1 Modelo de Texto de e-mail com informações para iniciar a pesquisa, enviado para: 

Professores de ensino superior, professores da Unifesp em inclusão escolar e profissional 

externo à Unifesp especialista em inclusão escolar  

Campo assunto: INFORMAÇÕES E MANUAL - PESQUISA TEA NO ENSINO SUPERIOR 
Prezado Prof Dr (Nome completo)! 
Muito obrigada por aceitar o convite para participar desta pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO 
ENSINO DO ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: 
MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
 
Gostaria de ressaltar que os participantes convidados para esta pesquisa foram criteriosamente 
escolhidos. Os perfis e currículos foram analisados e selecionados, e os convites foram enviados 
somente após entender o quanto cada participante de fato poderia contribuir para a pesquisa.  Por isso, 
muito obrigada por ter aceitado participar. Meu desejo como estudante do mestrado é que você se sinta 
muito à vontade!  
Sua contribuição será fundamental para o teste e aprimoramento do Artefato digital desenvolvido para 
esta pesquisa de mestrado.  
• Você está recebendo o link para baixar o Manual Para Professor do Ensino Superior sobre o 
estudante com Transtorno do Espectro Autista: 
https://drive.google.com/file/d/xxxxxxxxx  
Este arquivo está protegido contra cópias ou impressão. Porém você conseguirá salvá-lo em sua pasta 
de arquivos.  
• Você também está recebendo o link para acessar a Comunidade Virtual de Aprendizagem 
(CVA) TEApp: 
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar   
 
Seu nome de usuário: professor.unifesp3 
Senha provisória: 12345 (caso deseje trocar, será enviado um e-mail para a moderação da plataforma) 
Atenção: seu nome de usuário foi criado priorizando as normas do CEP (Conselho de Ética e Pesquisa) 
da Unifesp, que exige o uso de NOMES FICTÍCIOS para preservar sua privacidade. Apesar do 
aplicativo ter como opção alterar o nome de usuário, neste momento esta ação não será permitida. 
Agradecemos sua compreensão! 
Sigilo: Para garantir o sigilo ético, neste momento pedimos que não cadastre seu e-mail em seu perfil.  
No aplicativo TEAPP os participantes poderão postar tudo o que sentir vontade de compartilhar e que 
esteja relacionado ao foco desta Comunidade Virtual de Aprendizagem. Os participantes terão papéis 
fundamentais: 
Professores: postar dúvidas e necessidades sobre o estudante com TEA, pedir dicas de atividades, dar 
opinião, compartilhar dificuldades quanto a ação pedagógica, etc... Aproveitem este momento!!! Você 
não será julgado por isso. Ao contrário, a intenção será de te ajudar.  
Especialistas da Unifesp: responder as postagens, oferecer dicas, opinar, porém dando um maior 
enfoque a sua visão como funcionário da Instituição de Ensino Superior que contribui para a inclusão 
do estudante com TEA na universidade. 
Especialistas de clínicas: poderão responder as postagens, oferecer dicas, opinar, porém dando um 
maior enfoque a sua visão como profissional que atua em clínica e contribui para a inclusão escolar de 
seus pacientes com TEA. 
 
Cronograma:  
• Etapa Demonstração: Você terá até o dia 10/06/2022 para responder a este e-mail confirmando 
que conseguiu baixar o manual, acessar a CVA (TEApp), e trocar sua senha de acesso. Caso tenha 
algum problema, por favor, responda a este e-mail informando para que seja solucionado.  
• Etapa Avaliação: Você terá os dias 13/06/2022 até 27/06/2022 para ler e analisar o Manual, 

bem como para participar da comunidade virtual de aprendizagem. Serão 15 dias corridos.  

https://drive.google.com/file/d/xxxxxxxxx
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
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• No dia 28/06/2022 será enviado a você o link para responder aos questionários de avaliação 

do Manual e da comunidade virtual de aprendizagem. São questionários rápidos e fáceis de 

responder. Você terá 5 dias para acessar os dois formulários e respondê-los no google forms.  
 
Novamente,  
Muito obrigada por contribuir para esta pesquisa de mestrado.  
Qualquer dúvida, estou à disposição.  
Valdirene A Armenara. 
 

5.2 Modelo de Texto de e-mail com informações para iniciar a pesquisa, enviado para: 

Professores de ensino superior, professores da Unifesp em inclusão escolar e profissional 

externo à Unifesp especialista em inclusão escolar  

Campo assunto: INFORMAÇÕES E MANUAL - PESQUISA TEA NO ENSINO SUPERIOR 
Prezado aluno (nome do participante)! 
Muito obrigada por aceitar o convite para participar desta pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO 
ENSINO DO ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA UNIVERSIDADE: 
MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
Gostaria de ressaltar que a sua participação nesta pesquisa será de suma importância para ampliar o 
escopo de conhecimento sobre Estudantes com TEA na Universidade.  
Sua contribuição será fundamental para o teste e aprimoramento do Artefato digital desenvolvido para 
esta pesquisa de mestrado.  

● Você está recebendo o link para baixar o Manual Para Professor do Ensino Superior 
sobre o estudante com Transtorno do Espectro Autista: 

https://drive.google.com/file/d/xxxxx 
Este arquivo está protegido contra cópias ou impressão. Porém você conseguirá salvá-lo em sua pasta 
de arquivos.  
Cronograma:  

● Etapa Demonstração: Você terá até o dia 10/06/2022 para responder a este e-mail 
confirmando que conseguiu baixar o manual. Caso tenha algum problema, por favor, 
responda a este e-mail informando para que seja solucionado.  

● Etapa Avaliação: Você terá os dias 13/06/2022 até 27/06/2022 para ler e analisar o 
Manual. Serão 15 dias corridos.  

● No dia 28/06/2022 será enviado a você o link para responder ao questionário de 
avaliação do Manual. Esse questionário é rápido e fácil de responder. Você terá 5 dias para 
acessar o formulário e respondê-lo no google forms.   

 
Novamente,  
Muito obrigada por contribuir para esta pesquisa de mestrado.  
Qualquer dúvida, estou à disposição.  
Valdirene A Armenara 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/xxxxx
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ANEXO 6 - MANUAL DIGITAL DE ORIENTAÇÕES ONLINE AO PROFESSOR DO ENSINO 

SUPERIOR DE ALUNO COM TEA 

Após análise da editora, o manual foi publicado em forma de livro recebeu o título final:  

 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Manual 

para o professor de ensino superior 

 

 

Para download gratuito como ebook, basta acessar um dos marketplaces abaixo: 

 

Amazon, Apple iBooks Store (BR), Arvore, Barnes & Noble, Bibliotheca, Bibot (Pearson BR), Bol.de, 

Bookbeat, Bookmate, Bookplay, Buecher.de, DiViBib, ebook.de, Elefante Letrado, eLivro, Google, 

Hugendubel, Libreria de la U, Livraria Cultura, LivrOh, Odilo (BR), Orell Füssli, Osiander, Overdrive 

library, Pearson (BR), Pearson (BR), Read Joy, Scribd, Skeelo, Storytel BR, Thalia, Tocalivros, UBook, 

Weltbild, Wook. 

 

Para download gratuito como audiobook, basta acessar um dos marketplaces abaixo: 

 

24 Symbols (Audio), 3Leaf Group, Anyplay, Apple Books (Audio), Arvore, Audible, Audiobooks NZ, 

Audiobooks.com, Audiobooks.com, Baja Libros Audio, Baker & Taylor, Barnes & Noble Nook (Audio), 

Beek, Bibliotheca + 3M, Bidi, Bookbeat, Bookmate, Bookplay, Buecher.de, Chirp, Claromusica, Deezer, 

Disal Distribuidora, DiViBib, Ebook.de, EBSCO (Audio), eStories, Follett, Google Play Audio, 

Hugendubel, Ivoox, Kobo Audio (BR), Leamos, Libri, Libro.FM, Mayersche, MLOL, Napster, Odilo 

(Audio), Orell Füssli, Osiander, Overdrive, Permabound, Qobuz, Read Joy, Scribd (Audio), Skeelo, 

Sofortwelten, Spotify, Spotify ALC, Storytel BR, Thalia, Tidal, Tocalivros, Ulverscroft, Weltbild, 

Wheelers, Wook (Audio), YouTube Music. 

 

Para adquirir a versão impressa, basta acessar: 

O site da Editora Dialética - www.editoradialetica.com  

Ou um dos marketplaces abaixo: 

Amazon, Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza e Estante 

Virtual. 

 

 

 

 

 

http://www.editoradialetica.com/


164 
 

 

ANEXO 7 – INTERAÇÕES NA CVA TEAPP 

As figuras 21 a 96 apresentam os prints de tela das interações entre os usuários 

da CVA TEApp.  

Figura 21 - Postagem 1 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 22 - Postagem 1 e comentários da CVA TEApp – continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 23 - Postagem 2 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 24 - Postagem 2 e comentários da CVA TEApp  - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 25 - Postagem 2 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 26 - Postagem 2 e comentários da CVA TEApp - continuação c 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 27 - Postagem 3 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 28 - Postagem 3 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 29 - Postagem 3 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 30 - Postagem 4 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 31 - Postagem 4 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 32 - Postagem 4 e comentários da CVA TEApp continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 33 - Postagem 5 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 34 - Postagem 6 e comentários da CVA TEApp 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 35 - Postagem 7 e comentários da CVA TEApp 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 36 - Postagem 7 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 37 - Postagem 8 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 38 - Postagem 8 e comentários da CVA TEApp - continuação 

   

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 39 - Postagem 9 e comentários da CVA TEApp 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 40 - Postagem 9 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 41 - Postagem 10 e comentários da CVA TEApp 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 42 - Postagem 10 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 43 - Postagem 10 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
  

 

Figura 44 - Postagem 11 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 45 - Postagem 11 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 46 - Postagem 12 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 47 - Postagem 12 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 48 - Postagem 13 e comentários da CVA TEApp 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 49 - Postagem 13 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 50 - Postagem 13 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 51 - Postagem 14 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 52 - Postagem 14 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 53 - Postagem 14 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 54 - Postagem 14 e comentários da CVA TEApp - continuação c 

  

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 55 - Postagem 15 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 56 - Postagem 15 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 57 - Postagem 15 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 58 - Postagem 15 e comentários da CVA TEApp - continuação c 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 59 - Postagem 16 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 60 - Postagem 16 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 61 - Postagem 17 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
  

 

 

Figura 62 - Postagem 17 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 63 - Postagem 18 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 64 - Postagem 19 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 65 - Postagem 19 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

 

Figura 66 - Postagem 19 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 67 - Postagem 20 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 68 - Postagem 20 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 69 - Postagem 20 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 70 - Postagem 21 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 71 - Postagem 21 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
  

 

Figura 72 - Postagem 22 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 73 - Postagem 22 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 74 - Postagem 22 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 75 - Postagem 23 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 76 - Postagem 23 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 77 - Postagem 24 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 78 - Postagem 24 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 79 - Postagem 25 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 80 - Postagem 26 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 81 - Postagem 26 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
  

 

Figura 82 - Postagem 27 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 83 - Postagem 28 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 84 - Postagem 28 e comentários da CVA TEApp - continuação 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 85 - Postagem 29 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 86 - Postagem 30 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 87 - Postagem 30 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 88 - Postagem 30 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 89 - Postagem 31 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

Figura 90 - Postagem 31 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 91 - Postagem 31 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 92 - Postagem 31 e comentários da CVA TEApp - continuação c 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

 

 

 



200 
 

 

 

Figura 93 - Postagem 31 e comentários da CVA TEApp - continuação d 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 94 - Postagem 32 e comentários da CVA TEApp 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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Figura 95 - Postagem 32 e comentários da CVA TEApp - continuação a 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
 

Figura 96 - Postagem 32 e comentários da CVA TEApp - continuação b 

 

Fonte: Projeto de extensão CodeLab-Unifesp, 2022   
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ANEXO 8 – TEXTOS DE E-MAILS PARA ENGAJAMENTO 

A seguir estão relacionados os modelos de mensagens enviadas por e-mail para todos os 
participantes da CVA TEApp, com o objetivo de atraí-los para interagir na rede social especializada, 
restrita e moderada.   

 
Modelo 1 

Assunto: TEApp – Comunidade Virtual de Aprendizagem 
Prezada Profa Dra XXX , seja bem-vinda à fase de interações no TEApp – Comunidade Virtual de 
Aprendizagem. 
Pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR SOBRE O 
ESTUDANTE COM TEA: MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
Para facilitar sua convivência em nossa comunidade virtual, você pode baixar o TEApp como aplicativo 
na tela do seu celular.  
Basta seguir os passos a seguir: 
Acesse o link para o TEApp no navegador (Chrome ou outro) do seu celular:  
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Na tela de login, no canto superior direito, no menu do navegador (três pontos) clique em "Adicionar 
atalho" ou “Adicionar à tela principal” ou “Adicionar à tela inicial”. 
O aplicativo aparecerá na sua tela principal como React App. Você poderá renomear para TEApp.  
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 2 

Assunto  - TEApp 
Professor, tem conteúdo do seu interesse lá no TEApp. Que tal aprender mais!!! 
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR SOBRE O 
ESTUDANTE COM TEA: MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 3 

Assunto - TEApp 
Dra xxx, tem conteúdo para você responder lá no TEApp. Que tal multiplicar sua experiência! 
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR SOBRE O 
ESTUDANTE COM TEA: MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 4 

Assunto: TEApp - Sua postagem foi respondida! 
Prezado professor xxxx.  
Sua postagem no TEApp foi respondida.  
Você sabia que na CVA TEApp é possível publicar, ver comentários de outras postagens e também 
responder as postagens! 
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Atenciosamente, Valdirene Armenara 

 
Modelo 5 

Assunto: TEApp – Postagens respondidas por especialistas! 
Prezado professor xxxx.  

https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
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Você sabia que na CVA TEApp é possível publicar, ver comentários de outras postagens e também 
responder as postagens! 
Já temos perguntas de professores e respostas de especialistas por lá!  
Faça você também! 
Atenciosamente, Valdirene Armenara 
 
Modelo 6 

Assunto: TEApp – Sua experiência importa para a CVA! 
Dra xxxx.  
Você sabia que na CVA TEApp é possível publicar, ver comentários de outras postagens e também 
responder as postagens! 
Já temos perguntas de professores e respostas de especialistas por lá!  
Sua experiência profissional é muito importante para a CVA. Faça você também! 
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Atenciosamente, Valdirene Armenara 

 
Modelo 7 

Assunto: TEApp – Sua experiência importa para a CVA! 
Dra xxx  
Você sabia que na CVA TEApp é possível publicar, ver comentários de outras postagens e também 
responder as postagens! 
Suas postagens foram muito importantes.  
Já temos outras perguntas de professores lá.  
Sua experiência profissional é muito importante para a CVA. Continue contribuindo! 
Atenciosamente, Valdirene Armenara 

 
Modelo 8 

Assunto: TEApp – Raciocínio Lógico 
Prezado participante da CVA TEApp.  
Na primeira semana tivemos 3 postagens que rendeu vários comentários:  

● Atividades em grupo 

● Hiporresponsividade  

● Pedido do aluno 

Inspirados em um comentário do professor.unifesp12 , hoje iniciamos uma nova postagem que pode 
render muitos comentários:  

● Raciocínio Lógico  

 https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar  
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 9 

Assunto: TEApp - Postagem que merece seu conhecimento! 
Prezada Dra xxx. 
O TEApp tem 3 postagens recentes muito relevantes para a prática docente, e que seu conhecimento 
fará muita diferença:  

1 Interação com estudantes com TEA - na Matriz Curricular Interdisciplinar 
2 Aulas práticas - Como agir em disciplinas experimentais (química, física, etc.) onde 
existe risco à saúde do próprio aluno e dos demais?  
3 Nível de exigência na correção de avaliações - Flexibilizar ou não? 

Quais as orientações você pode oferecer a estes professores? 
 https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 10 

Assunto: TEApp – Suas dúvidas são muito importantes! 

https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
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Prezado (a) Professor (a)! 
O TEApp tem 3 postagens recentes muito relevantes para a prática docente, e que seu comentário 
ajudará ainda mais o debate sobre os temas:  

1 Interação com estudantes com TEA - na Matriz Curricular Interdisciplinar 
2 Aulas práticas - Como agir em disciplinas experimentais (química, física, etc.) onde 
existe risco à saúde do próprio aluno e dos demais?  
3 Nível de exigência na correção de avaliações - Flexibilizar ou não? 

https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 

 
Modelo 11 

Aos professores que publicaram 
Assunto: TEApp – Suas dúvidas são muito importantes! 
Prezado (a) Professor (a)! 
Você fez uma postagem com um tema relevante. 
Já foi direcionada aos especialistas para responderem! 
Com certeza será respondida.  
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 

 
Modelo 12 

Assunto: Uau, tem resposta relevante no TEApp 
Prezado Professor!  
Tem resposta nova para as postagens do TEApp.  
Corre lá pra ver as dicas importantes pra vocês! 
Atenciosamente, Valdirene Armenara.  

 
Modelo 13 

Assunto: Uau, tem resposta relevante no TEApp 
Prezado Especialista!  
Tem resposta nova para as postagens do TEApp.  
Corre lá pra ver as postagens dos professores! 
Aproveite e complemente com sua experiência! 
Atenciosamente, Valdirene Armenara. 
 
Modelo 14 

Assunto: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – Manual de orientações ao professor universitário 
sobre TEA no ensino superior 
Prezado participante da pesquisa: FERRAMENTAS DE APOIO AO PROFESSOR DE ENSINO 
SUPERIOR SOBRE O ESTUDANTE COM TEA: MANUAL E COMUNIDADE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM. 
Orientadora - Profa Dra Denise Stringhini. 
     Coorientadora – Profa. Dra Maria Elizete Kunkel 
Mestranda – Valdirene A Armenara 
Muito obrigada por participar desta pesquisa.  
Agora, você participará da última etapa, e tão importante quanto as que você já participou.  
Estou enviando o link de acesso ao questionário de avaliação do Manual.  
Você terá 13 dias corridos para responder a este questionário, ou seja até dia 10/07/2022. Aproveite 
este momento para fazer todas as suas considerações, críticas, reclamações e elogios.  
Contamos com sua IMPORTANTE AVALIAÇÃO. 
Link de acesso ao questionário de avaliação - https://forms.gle/cCzYBxLqGniWteVd8 
Caso necessite novamente do link de acesso ao manual, aqui está:  
https://drive.google.com/file/d/1uNREJh2At-KOzXlqBeP6tzpBcJ1BRDh-/view?usp=sharing 
Muito obrigada por sua participação! 
Atenciosamente,  
Valdirene Armenara 
Mestranda.   

https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://teapp-web-prd.herokuapp.com/entrar
https://forms.gle/cCzYBxLqGniWteVd8
https://drive.google.com/file/d/1uNREJh2At-KOzXlqBeP6tzpBcJ1BRDh-/view?usp=sharing
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ANEXO 9 – QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Questionário de Avaliação do Manual, CVA TEApp e Artefato digital 

As figuras 21 a 30 demonstram o questionário enviado aos professores de ensino superior, 

professores especialistas da Unifesp e especialistas externos à Unifesp para avaliação do Manual de 

orientações, CVA TEApp e Artefato digital.  

Figura 97 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 1 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 98 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 2 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 

Figura 99 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 3 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 100 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 4 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 101 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 5 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 
- 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 102 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 6 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 103 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 7 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 
Figura 104 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 8 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
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Figura 105 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 9 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 

Figura 106 - Print de tela Questionário sobre artefato digital parte 10 

 
Fonte: https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA 

 

https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA
https://forms.gle/c33fJxd3Ygg3pf9eA


212 
 

 

 

9.2 Questionário de Avaliação do Manual  

As figuras 31 a 34 demonstram o questionário enviado aos estudantes com TEA para avaliação 

do Manual de orientações.  

Figura 107 - Print de tela Questionário sobre manual parte 1 

 
Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 

 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Figura 108 - Print de tela Questionário sobre manual parte 2 

 
Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 

 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Figura 109 - Print de tela Questionário sobre manual parte 3 

 
Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 

 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Figura 110 - Print de tela Questionário sobre manual parte 4 

 
Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 

 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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ANEXO 10 – RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES AO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Os quadros 16 a 19 referem-se às respostas dos Estudantes TEA ao questionário de avaliação sobre o 
manual. 

Quadro 16 - Respostas dos estudantes com TEA ao questionário de      avaliação do Manual 

Que tipo de 
participante de 
pesquisa você 

é? 

O conteúdo do 
Manual 

promoveu 
meu 

aprendizado 
sobre TEA no 

Ensino 
Superior 

Leitura do 
Manual. 

Sobre os 
capítulos, 

marque sua 
impressão 

sobre a leitura 
e 

aplicabilidade. 
Considere 

critérios como: 
legibilidade, 

qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de aula. 
[Apresentação] 

Sobre os 
capítulos, 

marque sua 
impressão 

sobre a leitura 
e 

aplicabilidade. 
Considere 
critérios 

como: 
legibilidade, 

qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 

na sala de 
aula. [Capítulo 

1 - O 
Transtorno do 

Espectro 
Autista] 

Sobre os 
capítulos, 

marque sua 
impressão 

sobre a leitura 
e 

aplicabilidade. 
Considere 
critérios 

como: 
legibilidade, 

qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 

na sala de 
aula. [Capítulo 
2 - Pessoa com 

TEA na vida 
adulta] 

Sobre os 
capítulos, 

marque sua 
impressão 

sobre a leitura e 
aplicabilidade. 

Considere 
critérios como: 

legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 

na sala de aula. 
[Capítulo 3 - 

Processamento 
Sensorial] 

Estudante com 
TEA  

Concordo 
Li todo o 
conteúdo do 
Manual 

Excelente Muito bom Muito bom Muito bom 

Estudante com 
TEA 

Concordo 
Li todo o 
conteúdo do 
Manual 

Muito bom Bom Bom Muito bom 

Estudante com 
TEA 

Concordo 
totalmente 

Li todo o 
conteúdo do 
Manual 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Estudante com 
TEA 

Concordo 
Li todo o 
conteúdo do 
Manual 

Muito bom Excelente Excelente Muito bom 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de aula. 
[Capítulo 4 - 
Processamento 
Cognitivo] 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura 
e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios 
como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de 
aula. [Capítulo 
5 - Cognição 
Social] 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura 
e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios 
como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de 
aula. [Capítulo 
6 - Estudante 
com TEA no 
ensino 
superior] 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura 
e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de aula. 
[Capítulo 7 - 
Família ou 
acompanhante 
da pessoa com 
TEA no ensino 
superior] 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura 
e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios 
como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de 
aula. [Anexo 1 
- Dicionário de 
termos 
técnicos] 

Sobre os 
capítulos, 
marque sua 
impressão 
sobre a leitura 
e 
aplicabilidade. 
Considere 
critérios 
como: 
legibilidade, 
qualidade das 
informações e 
aplicabilidade 
na sala de 
aula. [Anexo 2 
- Exemplos de 
demandas do 
NAI Unifesp 
SJC] 

Eu recomendo a 
leitura deste 
Manual para: 

Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Muito bom 
Funcionários das 
Instituições de 
Ensino Superior 

Excelente Excelente Excelente Muito bom Excelente Muito bom 
Professores de 
Instituições de 
Ensino Superior 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 
Professores de 
Instituições de 
Ensino Superior 

Muito bom Muito bom Excelente Excelente Muito bom Muito bom 
Professores de 
Instituições de 
Ensino Superior 

Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Quadro 17 - Justifique suas respostas para as linhas que você considerou: Bom, Razoável ou Ruim 

4) A explicação sobre empatia me incomodou. Por experiência e relatos parece que os autistas são na verdade empáticos até 
demais porém interpretados como frios ou insensíveis por não demonstrarem ou importarem com o que a sociedade 
neurotípica demonstra/se importa.  

Considerei bom em alguns aspectos porque o espectro do autismo é muito amplo e como é direcionado ao ensino superior, 
ficou restrito algumas informações a respeito da cognição. Mas no próprio material indica que cabe ao professor ou NAI entrar 
em contato com o aluno para saber sobre suas limitações ou dificuldades. 
N/A 

Nada 

Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 
 

Quadro 18 - Justifique suas respostas para as linhas que você considerou: Excelente ou Muito Bom 

A) Claro, conciso e boa apresentação. 
1) Boa apresentação para quem não está familiarizado ou então para desmistificar os estereótipos 
conhecidos de pessoas autistas. Adicionaria uma parte como a "breve relação entre o TEA e TDAH" 
mas sobre as outras condições e doenças crônicas que são comorbidades e pode vir a ser relevante 
(depressão, ansiedade, dislexia, misofonia, insônia, enxaqueca) 
2) Senti falta de informações quantitativas, como o índice de quantas pessoas com TEA chegam a se 
formar em universidades ou taxa de evasão e os porquês, entre outras. Seria bom para dar mais 
entendimento para quem não conhece como o TEA de fato afeta a vida adulta e universitária, muitos só 
associam aos estereótipos com crianças e esquecem que elas crescem ou o quanto afeta em todo o 
cotidiano exigido no modo que a sociedade funciona. Também acho que senti falta de depoimentos ou 
relatos de pessoas com TEA em si, a visão delas sobre como se sentem na vida adulta e quais as 
dificuldades do ponto de vista delas a fim de reforçar o que já foi informado.  
3) Acho relevante também mencionar que muitos autistas usam aparatos como fones de ouvido, 
tampões de ouvido, óculos escuros para lidar com as questões de sensibilidade. Também acho      
válida uma menção ao fato de que muitos estímulos podem não ser os associados comumente como 
incômodos, vários autistas relatam grande dificuldade com sons de ventilador, ar condicionado, 
projetores e afins. No fator 4 a sensibilidade auditiva não necessariamente está ligada a som alto, além 
de luzes fortes pode estar associado ao contraste de cores.  
5) Informativo, útil. 
6) Inclusivo, muito bom. Particularmente a parte de preferências para avaliações eu achei muito 
interessante e pertinente.  
7) Sem comentários. 
A1) Sem comentários.  
A2) Poderia ser útil mencionar os modos que o NAI pode ajudar ou que tipo de acomodações o autista 
poderia solicitar/discutir sobre. 

Considerei excelente e muito bom pois as linhas trouxeram todas a informações plausíveis e 
detalhadas, com extrema clareza e profundidade a respeito de algumas considerações. 

No geral, achei o manual excelente e muito adequado como material de suporte ao trabalho do 
discente. 

Servem como parâmetro para que profissionais entendam o mundo TEA. 

Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 19 - Manifeste aqui sugestões adicionais 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Links de tweets com      conteúdo que creio que possam ser relevantes e/ou úteis: 
https://twitter.com/luu_viegas/status/1455303222235738116?s=20&t=A4I31xUrlFhHafqQKgONpQ 
https://twitter.com/AutSciPerson/status/1409589860923412483?s=20&t=A4I31xUrlFhHafqQKgONp
Q 
https://twitter.com/AutSciPerson/status/1537469064465027080?s=20&t=A4I31xUrlFhHafqQKgONp
Q 
https://twitter.com/iputahexonyou/status/1536400652724711424?s=20&t=A4I31xUrlFhHafqQKgON
pQ 
Links de posts no      Instagram com      conteúdo que creio que possam ser relevantes e/ou úteis: 
https://www.instagram.com/p/CewIssQMj81/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CdJogGSpzVZ/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/Cc0uuz-sIe7/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CcED9cMp_XW/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CbsjGkMJlLh/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CY15psXsWmv/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CaapqU0JNc1/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/p/CLzwHIxFj8d/?utm_source=ig_web_copy_link 

Acredito que a forma como os professores aplicam as provas ou passam a matéria, seria de suma 
importância para nós autistas que houvessem algumas modificações como descritos no manual. A 
sugestão que eu indicaria seria dar um manual do tipo quando o professor fizer o plano pedagógico do 
semestre, para poder ficar mais fácil ao longo do período e também deixar a coordenação ciente para 
que informem os professores de que há alunos autistas em suas salas, porque muitos nem sabem que 
estamos lá. Não só os professores mas      toda a extensão da Universidade deveria receber esse manual 
pois falta muito conhecimento da parte de todos sobre o autismo e a inclusão. 

Fico muito contente em poder fazer parte desta iniciativa tão importante. 

Creio que a difusão abrange de que em alguns casos o aluno com      Tea necessita realmente de um 
acompanhante para entender e de material adaptado. 

Fonte: https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8 
 
 

 Os quadros 20 a 32 referem-se às respostas dos professores universitários, professores 
universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão 
escolar ao questionário sobre: o manual, CVA TEApp e artefato digital. 
 
 

Quadro 20 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o manual Parte I 

Que tipo de 
participante 
de pesquisa 

você é? 

O conteúdo do 
Manual promoveu 
meu aprendizado 

sobre TEA no 
Ensino Superior 

Leitura do 
Manual 

Eu recomendo a leitura deste Manual para: 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Familiares dos estudantes de 

Instituições de Ensino Superior, Funcionários 
das Instituições de Ensino Superior 

Professor da 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

https://forms.gle/9HdrLmjZMpiKzGaR8
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Professor da 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 
Profissional 

externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
totalmente 

Li todo o 
conteúdo do 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 
Profissional 

externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Profissional 
externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Familiares dos estudantes de 

Instituições de Ensino Superior, Funcionários 
das Instituições de Ensino Superior 

Profissional 
externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li todo o 
conteúdo do 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 
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Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Funcionários das Instituições de 
Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Neutro 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior 

Profissional 
externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior 

Profissional 
externo a 
Unifesp 

especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
totalmente 

Li todo o 
conteúdo do 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 

Professor 
universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 
Professor da 

Unifesp 
especialista 
em inclusão 

escolar 

Concordo 
Li todo o 

conteúdo do 
Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Familiares dos estudantes de 
Instituições de Ensino Superior, Funcionários 

das Instituições de Ensino Superior 
Professor 

universitário 
de estudante 

com TEA 

Concordo 
totalmente 

Li somente os 
capítulos que me 
interessavam no 

Manual 

Professores de Instituições de Ensino 
Superior, Estudantes de Instituições de Ensino 

Superior, Funcionários das Instituições de 
Ensino Superior 

Fonte:  
 

Os quadros 21 e 22 apresentam as respostas dos professores universitários, professores 
universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão 
escolar ao questionário sobre o manual. A escrita de todas as perguntas a seguir foram iniciadas com 
o seguinte texto: Sobre os capítulos, marque sua impressão sobre a leitura e aplicabilidade. Considere 
critérios como: legibilidade, qualidade das informações e aplicabilidade na sala de aula. 
 

Quadro 21 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o manual Parte II 

 

Apresentação 
Capítulo 1 - O 
Transtorno do 

Espectro Autista 

Capítulo 2 - Pessoa 
com TEA na vida 

adulta 

Capítulo 3 - 
Processamento 

Sensorial 

Capítulo 4 - 
Processamento 

Cognitivo 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Muito bom Muito bom Muito bom 
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Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Muito bom Bom Excelente Razoável Muito bom 

Excelente Excelente Excelente Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Excelente Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Bom Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Bom Bom Bom Bom 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Fonte: 

Quadro 22 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o manual Parte III 

Capítulo 5 - 
Cognição Social 

Capítulo 6 - 
Estudante com TEA 
no ensino superior 

Capítulo 7 - Família 
ou acompanhante 

da pessoa com TEA 
no ensino superior 

Anexo 1 - 
Dicionário de 

termos técnicos 

Exemplos de 
demandas do NAI 

Unifesp SJC 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Excelente Muito bom Excelente Excelente Muito bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Excelente Bom Bom Bom Muito bom 

Muito bom Muito bom Bom Muito bom Bom 

Muito bom Excelente Muito bom Excelente Muito bom 

Muito bom Excelente Muito bom Excelente Muito bom 

Excelente Muito bom Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Excelente Muito bom Excelente Bom 

Excelente Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Bom Excelente Bom Bom Bom 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Bom Muito bom Muito bom Bom Excelente 

Bom Bom Bom Bom Bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom 

Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom 

Fonte: 

 

Quadro 23 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o manual Parte IV 

Use o espaço para justificar as respostas e destacar o que julgar mais significativo. 
Agradecemos suas contribuições neste aspecto da pesquisa. 
Considero este trabalho relevante. Como docente do ensino superior não tinha conhecimento algum 
sobre TEA e me senti perdida ao ter um aluno autista em aula. Sinto falta      de a instituição em que 
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trabalho não dar suporte algum ao professor neste sentido e espero que trabalhos como este 
chamem atenção a este problema e possam fomentar alguma iniciativa. 
Parabéns 
A qualidade do trabalho é excelente. Sem mais comentários.  
O manual traz de forma abrangente a compreensão sobre o TEA, envolvendo os aspectos biológicos e 
psicológicos. Para mim, as legislações trazidas foram essenciais, auxiliarão na tomar de decisões 
frente às demandas que os estudantes trazem. Em relação ao ambiente universitário, o manual 
trouxe exemplos reais do que ocorre nesse espaço, traz orientações claras aos docentes sobre alguns 
aspectos da inclusão. Acho que o capítulo 6 poderia ser mais explorado, trazendo exemplos de boas 
práticas de inclusão e orientações mais detalhadas em cada aspecto constituinte do planejamento. 
O manual está muito bom!  o sumário permite a leitura pontual.  
Texto acessível, de fácil leitura e bastante informativo, porém, longo considerando o período 
disponibilizado para leitura. Especificamente a respeito do anexo 2, acredito que as demandas 
ocorreram em vigência das ADEs o que pode gerar resultados muito diferentes quando comparados 
ao regime presencial. 
Compreensão e manejo com situações de ajuda no cotidiano do aluno dentro de Espectro 
Antes de ter a oportunidade de participar desse estudo, eu não havia lido sobre TEA. Dessa forma,      
todos os capítulos que eu li foram significativos para mim. 
Falar sobre autismo é sempre muito complexo, pensando o quanto o mesmo pode se apresentar de 
formas muito variadas e estar ou não combinado com uma série de comorbidades. Em alguns 
momentos durante a leitura senti uma generalização das informações como se estás se      aplicassem 
a todos os casos, o que pode gerar confusão no leitor ao não encontrar isso em seu aluno ou não 
conseguir efetivamente colocar a informação em prática por não se aplicar naquele caso.  
Também achei o conteúdo um pouco extenso, o que pode levar as pessoas a não lerem efetivamente 
tudo de importante que se apresenta no material.  
De forma geral, o material ficou muito didático e interessante! Amei a iniciativa e acredito que poderá 
colaborar muito na real inclusão destes alunos no ensino superior.  
Excelente trabalho de pesquisa,  uma grande contribuição para o Ensino Inclusivo. 
Referente aos capítulos iniciais, ( I, II, II, IV, V) de acordo com o público ao qual o manual      está 
sendo elaborado, acredito que estão excelentes para dar um panorama geral explicativo das 
condições do TEA,  suas principais características clinicas, comorbidades e em seus aspectos 
psíquicos, cognitivos e neurológicos de forma geral.   Achei uma linguagem de fácil entendimento , 
bastante rico e com fundamentação robusta.  Acredito que é possível a partir dessa leitura 
compreender os pontos básicos mais importantes para as sus necessidades psicopedagógicos.  Esses 
classifiquei como excelentes.    
O capitulo VI, o mais importante do manual, mas refere-se ao maior desafio pra os professores.  
Também apresenta leitura  com linguagem direta , bastante rico e também com bastante 
fundamentação específica , bem como suas exemplificações das principais dificuldades, necessidades 
de tutoria, adaptações.   
 
O grande desafio acredito, se deve pela grande diversidade das características individuais dentro do 
espectro do autismo, torna uma tarefa de organização de um manual específico, bastante difícil de 
abarcar a enorme variedade de características psicopedagógicas, tornando a percepção do manual, 
de forma objetiva, apenas através de uma exemplificação de um perfil mais mediano dos alunos com 
TEA.       Muitas vezes corremos o risco de estereotipar essas próprias características, dando o 
entendimento que os alunos TEA teriam um perfil específico comum. Mas de acordo com essas 
infinitas possibilidades, realmente o manual, acredito,  conseguiu dar os principais caminhos  para os 
professores identificarem as características mais relevantes .  
 
Sinto porém que há uma oportunidade de protocolarmos um processo de avaliação mais objetivo.  
Como uma cartilha de avaliação psicopedagógico que poderia instruir o professor ou equipe 
multidisciplinar como operacionalizar essa avaliação.  T 
 
Talvez isso não seja o objetivo desse manual, mas senti falta de guia de avaliação. De um modelo 
protocolado de como um questionário , ou como uma caderneta de forma estruturada que pudesse 
trazer      uma instrução direta utilizando protocolos de avaliação psicopedagogia, ou apenas com os 
resultados dessas características para dar um perfil geral de necessidades de cada aluno) . 
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Cartilha pratica de avaliação psicopedagógico:  poderia incluir o diagnóstico médico, fonoaudiólogo,  
psicológico etc..  com instrumentalização de questionários de rastreio e avaliação do perfil sensorial 
por exemplo,   algo de forma prática para identificar o grau suas necessidades de adaptação,  das 
característica de material de poio de comunicação, necessidades de adaptação  do espaço físico,  ou 
de suas principais características  comportamentais para manejo em sala de aula, suas necessidades 
de apoio curricular de adaptação nas provas. 
 
Pensei que num segundo momento o manual pudesse direcionar ás equipes multidisciplinares como 
instrumentalizar esse perfil psicopedagógico através de protocolos comuns.  Ao fim poderíamos ter 
uma caderneta com as principais informações para adaptação com o perfil individualizado do aluno.  
Isso facilita a vida do professor tirando dele, a cada nova disciplina, ter que traçar  novamente  esse 
perfil para cada novo aluno. Isso norteia com maior facilidade os caminhos dentro das grades 
curriculares nas diferentes disciplinas, ajudando os professores a não dependerem de suas próprias 
avaliações individuais dos alunos , mas sim, a somar suas percepções individuais  do desempenho 
dos alunos.  
 
Padronizar uma avaliação e operacionalizar de forma estruturada um guia para traçar perfil 
psicopedagógico de cada aluno bem como suas principais necessidades de adaptação 
O manual é interessante e muito útil a todos (não só professores)! Desconhecia a grande parte das 
informações aqui apresentadas. Se puderem acrescentar mais exemplos de avaliações, dicas de aula e 
de abordagem ao aluno com TEA seria muito bom. Atenção para erros de digitação, gramaticais e 
pontuação. Sugestão: poderiam criar um podcast com as informações contidas no manual!  Anexo 2 
poderia ter mais exemplos de solicitações de alunos com TEA. Capitulo 6 julguei muito bom por 
apresentar informações que desconhecia. Achei      excelentes os exemplos de slides, poderiam até 
colocar mais. 
A ideia deste trabalho é excelente! Oportunidade como      esta para abrir discussão sobre um assunto 
tão delicado e ainda muito desconhecido entre nós professores, no sentido de como temos que 
trabalhar é fundamental neste momento. 
O texto é técnico, de fácil leitura. Avaliei como excelente os capítulos que li e      bons aqueles que 
ainda não li.  
Eu não tinha conhecimento prévio para lidar com alunos TEA. O material me ajudará muito. 
O manual me pareceu uma boa fonte de informações para um docente interessado. 
manual muito bem redigido, simples para entender e compreender, muito completo em seu      
conteúdo 
A qualidade das informações nos capítulos deve ser aprofundada em alguns aspectos.  
Não consegui ler todo o manual, mas achei que o texto está muito bem escrito, de forma clara. Está      
fácil de ler e compreender. Sobre a pergunta "Sobre os capítulos, marque sua impressão sobre a 
leitura e aplicabilidade. Considere critérios como: legibilidade, qualidade das informações e 
aplicabilidade na sala de aula.", poderia ter a opção "não li". Os que estão assinalados como bom são 
os que      não consegui ler ainda. 
O manual tem informações relevantes para que a comunidade universitária conheça particularidades 
do TEA e da legislação, bem como de maneiras de lidar com estudante com TAE no ensino superior. 
Entretanto achei a leitura um tanto cansativa, talvez pudesse ser mais sintético, mais focado nas 
situações e menos em ficar explicando os fundamentos do TEA. Talvez pensar em uma diagramação 
mais amigável para ter mais a cara de um manual do que de um texto teórico. Foi um pouco cansativa 
a leitura embora o tema seja interessante e eu tenha aprendido mais sobre o TEA. 
Infelizmente eu não consegui concluir a leitura do Manual devido ao excesso de atividades que 
coincidiu com o período em que o material e o app foram disponibilizados. Considero as informações 
muito úteis e destacaria a importância das dicas práticas para o docente em sala de aula e quanto às 
sugestões de avaliações e atividades a serem propostas. Eu gostaria que o acesso a esse material 
fosse mantido para que eu possa terminar a leitura em momento oportuno. Além disso, eu gostaria 
de promover uma discussão sobre o  tema com colegas da minha área e a participação da autora do 
manual seria muito interessante. Me sinto motivada a trabalhar para a permanência do estudante 
com TEA na universidade e gostaria de compartilhar esse aprendizado com os meus colegas. 

Fonte:  
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Os quadros X a y apresentam as respostas dos professores universitários, professores 

universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão 

escolar ao questionário sobre a CVA TEApp. 

 

Quadro 24 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte I 

Com relação a sua participação na comunidade virtual de aprendizagem TEApp. Marque a 
alternativa que melhor descreve a sua interação:  

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Não participei da CVA 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Fiz as minhas postagens e comentei as postagens de outras pessoas na CVA TEApp 

Somente comentei as postagens de outros usuários na CVA TEApp 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Somente comentei as postagens de outros usuários na CVA TEApp 

Somente olhei e acompanhei as interações de outros usuários na CVA TEApp 

Somente comentei as postagens de outros usuários na CVA TEApp 

Somente olhei e acompanhei as interações de outros usuários na CVA TEApp 

Somente comentei as postagens de outros usuários na CVA TEApp 

Não participei da CVA 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Não participei da CVA 

Somente olhei e acompanhei as interações de outros usuários na CVA TEApp 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Não participei da CVA 

Somente fiz as minhas postagens na CVA TEApp 

Somente comentei as postagens de outros usuários na CVA TEApp 
Fonte: 

Os quadros 25 e 29 apresentam as respostas dos professores universitários, professores 
universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão 
escolar ao questionário sobre o manual. A escrita de todas as perguntas a seguir foram iniciadas com 
o seguinte texto: Sobre suas impressões a respeito do aplicativo, indique como você se sente quanto 
às afirmações abaixo. 

Quadro 25 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte II 

O aplicativo é 
intuitivo e fácil de 
usar 

Houve 
engajamento no 
uso do aplicativo 
por parte da 
maioria dos 
usuários 

O aplicativo não 
tem 
funcionalidades 
que motivem o 
engajamento 

As postagens 
interessantes são 
facilmente 
encontradas 

A organização dos 
assuntos em abas 
facilita a 
navegação entre 
os assuntos de 
interesse 

Neutro Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro Não concordo 
Concordo 
totalmente 
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Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Concordo 
Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Não concordo Não concordo 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo Concordo Neutro Neutro Concordo 

Neutro Concordo 
Discordo 
totalmente 

Neutro Neutro 

Concordo Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo Não concordo 
Concordo 
totalmente 

Concordo 

Concordo Concordo Neutro Neutro Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo Neutro Neutro Concordo Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo Concordo Não concordo Neutro Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo Neutro Neutro Neutro Concordo 

Concordo 
totalmente 

Concordo Não concordo Concordo 
Concordo 
totalmente 

Fonte: 

 

Quadro 26 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte III 

     As perguntas 
dos professores 
ampliaram minha 
reflexão sobre o 
tema TEA no 
Ensino Superior 

A presença de 
especialistas 
(moderadores) 
trouxe benefícios 
ao uso do 
aplicativo 

     As respostas 
dos especialistas 
(moderadores) 
acrescentaram 
conhecimento 
para os usuários 

O acesso a 
materiais 
recomendados 
pelos 
especialistas foi 
dificultado pelo 
uso do aplicativo 

A privacidade da 
rede fechada me 
deixou mais à 
vontade ao usar o 
aplicativo 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Não concordo Concordo Concordo Neutro 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro 
Concordo 
totalmente 

Concordo Concordo Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Neutro Concordo 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 
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Concordo Concordo Concordo 
Discordo 
totalmente 

Neutro 

Concordo Concordo Concordo Não concordo Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Neutro Concordo Concordo Neutro Concordo 

Concordo Concordo Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo Concordo Concordo Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Fonte: 

Quadro 27 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte IV 

A comunidade 
virtual é uma boa 
abordagem para 
tratar de temas 
de saúde 

Não ficou claro se 
meus dados estão 
protegidos 

Não vejo 
benefícios em 
usar um 
aplicativo 
específico para a 
rede fechada, 
prefiro as redes 
comuns 

Eu recomendaria 
o aplicativo para 
outras 
comunidades na 
área de saúde 

Receber e-mails 
diários sobre os 
acontecimentos 
na CVA TEApp me 
estimulou a 
participar da CVA 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo Não concordo 

Concordo 
totalmente 

Neutro 
Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo Neutro Não concordo Concordo 
Discordo 
totalmente 

Concordo Não concordo Neutro 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Neutro Concordo Neutro 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Neutro 

Concordo 
Discordo 
totalmente 

Neutro Concordo Concordo 

Concordo 
Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Não concordo Concordo Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Neutro Não concordo Não concordo Neutro Não concordo 
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Concordo Não concordo Não concordo Não concordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Neutro Neutro 
Concordo 
totalmente 

Concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo 
totalmente 

Concordo Neutro Neutro Concordo 

Concordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
totalmente 

Concordo Concordo 

Fonte: 

Quadro 28 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte V 

O uso do aplicativo foi 
predominantemente em: 

A CVA TEApp ampliou meus 
conhecimentos sobre TEA no Ensino 

Superior 

Computador Concordo totalmente 

Telefone celular Neutro 

Computador Concordo totalmente 

Computador Concordo 

Computador Concordo totalmente 

Computador Concordo 

Computador Concordo 

Computador Concordo totalmente 

Telefone celular Concordo totalmente 

Computador Concordo totalmente 

Computador Concordo 

Computador Neutro 

Computador Concordo totalmente 

Computador Concordo 

Computador Concordo 

Computador Neutro 

Computador Concordo totalmente 

Telefone celular Concordo totalmente 

Telefone celular Neutro 

Computador Concordo 

Computador Concordo totalmente 
Fonte: 

Quadro 29 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: a CVA TEApp Parte VI 

Use o espaço para justificar as respostas e destacar o que julgar mais significativo. Agradecemos 
suas contribuições neste aspecto da pesquisa. 

Gostaria de saber mais sobre os profissionais que respondiam as perguntas. Somente por uma questão 
de conseguir perceber se era autoridade no assunto. 

Parabéns 

Excelente trabalho.  

O volume de e-mails é muito grande, mas recebê-los ajuda a lembrar de acessar o App. O tempo para 
interação é pequeno, tendo em vista a quantidade de perguntas de diferentes naturezas que aparecem; 

me atrapalhei um pouco para responder às questões e gostaria de ter participado com maior frequência 
nas interações, foram muito boas! Talvez a moderadora pudesse lançar um tema específico, os 

professores fazem perguntas com dúvidas que têm sobre o assunto e os moderadores respondem. 
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ótimo ter ali especialistas. e o fato de      não sabermos quem é quem, as relações dos      técnicos com os 
docentes ficou mais clara, direta e sem "defesas" 

Utilizei a plataforma via computador, o que me deu a impressão de ser similar a fórum de discussão. De 
qualquer forma, encontrei facilmente as informações e pude acompanhar dúvidas e discussões de outros 
participantes. No entanto, a frequência e teor dos      e-mails sobre acontecimentos me desestimularam 

muito em participar. Tive a impressão de estar sendo cobrado e forçado a participar a todo instante. 
Como foram dados prazos para leitura do manual e interação com a plataforma, os quais eram curtos, 

esse tipo de abordagem não foi efetiva em meu caso.  

Foi importante para manifestar a importância da visão clínica dentro da sala de aula para os professores. 

Eu nunca havia entrado em contato com o assunto TEA. Dessa forma, tudo foi significativo para mim 

Ser um aplicativo com fácil acesso pelo celular facilitou muito o contato frequente com o que estava 
acontecendo nele. Em alguns momentos fiquei perdida entre as abas e também entre o que era pergunta 

e os comentários de temas que surgiam na mesma tela que as perguntas. Aos poucos fui me 
familiarizando com o uso.  

Achei muito interessante a troca de informações e poder tentar colaborar na prática profissional dos 
professores. Essa troca é sempre muito rica e deveria ocorrer com mais frequência!  

Excelente! 

Acredito que o aplicativo é de fácil utilização. Tem boa funcionalidade para troca de informações. Foi 
bastante rico poder entender as dificuldades encontradas pelos professores  

 
A dificuldade que encontrei foi devido a generalidade das perguntas, sendo bastante difícil dar respostas 

objetivas pelo fato de desconhecemos o perfil individual de cada aluno. 
 

Acredito que se tivermos um protocolo de avaliação de perfil de cada aluno como uma caderneta com a 
característica individualizada psicopedagógica, acredito que poderia ser mais rica e objetiva as respostas 

e contribuições dos especialistas. 
Infelizmente, não consegui avaliar o aplicativo no tempo disponibilizado. Caso seja possível, ainda 

gostaria de      fazê-lo. 
A divulgação deste trabalho será fundamental na comunidade universitária. Quem sabe uma rádio local 
(dentro do campus) tivessem entrevistas com profissionais da área. Desde que fosse 5 minutos alguém 
especialista vir em nossas aulas para falar um pouco... que seja um exemplo (na forma de teatro de uma 

conversa entre um aluno e o professor). Assim, os estudantes poderiam observar se aquilo tem 
acontecido com eles e assim, buscarem  ajuda, as vezes muitos deles nem sabem que precisam de uma 

orientação especializada... Ao mesmo tocar o Professor para que tenha mais atenção a esse tipo de 
situação...e buscar também      orientação e conhecimento de como poderia ser mais efetivo a 

comunicação em sala de aula... Agradeço muito pela oportunidade de aprender mais sobre o assunto! 
Acompanhei (parcialmente, como pude) as dúvidas e comentários pelo aplicativo. Especialistas e 

moderador elucidaram as questões colocadas pelos professores com prontidão e na maioria das vezes 
de forma técnica. Para um questionamento que coloquei, além das respostas dos especialistas e 

moderador, capítulos do manual foram indicados para leitura. Comentários voltados para a 
problematização não me ajudaram muito.  

Devido a uma série de demandas não consegui me envolver de forma adequada no uso do app. 

Procurei acompanhar mais as postagens de outros usuários pois não tinha conhecimento para contribuir 
na maioria das vezes. Apenas em uma oportunidade julguei que deveria comentar. O fato do meu aluno 

ter desistido do curso muito no começo certamente me atrapalhou para um melhor engajamento. 

Eu estou gostando muito de participar e está   sendo uma experiencia proveitosa ,     única e      também 
estou aprendendo bastante  

O aplicativo é um importante recurso para interação entre professores e profissionais.  

Tive dificuldade de entrar e acompanhar o trabalho 
Confesso que explorei menos do que poderia o aplicativo pela própria falta de tempo e por  me recordar 
de poucas experiências com alunos em sala de aula. Talvez agora eu possa perceber com mais detalhes 
nos estudantes essas características sobre processamento sensorial e habilidades sociais apontadas no 

manual.  
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As dúvidas dos professores e a participação dos especialistas contribuiu para meu conhecimento. 
Contudo, ficou claro em alguns momentos que as especificidades de cada área devem ser consideradas 

ao se pensar em estratégias educacionais voltadas aos alunos com TEA - assim      como para alunos 
típicos. Acho interessante que se tenha uma separação por áreas, talvez por abas - para que ocorra 
também a interação entre docentes da mesma área (não descarto aqui a importância das visões de 

outras áreas).  
Fonte: 

 

Os quadros 30 a 32 apresentam as respostas dos professores universitários, professores 
universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão 
escolar ao questionário sobre o artefato digital. Durante a fase de testes da pesquisa, o artefato havia 
sido classificado como conceitual. Somente após as análises foi modificado para Artefato Digital. A 
escrita de todas as perguntas a seguir foram iniciadas com o seguinte texto: Sobre o uso do artefato 
conceitual e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes de universitários com TEA, 
indique como você se sente quanto às afirmações abaixo. 

 
Quadro 30 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 

especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o artefato digital Parte I 

Eu gostaria de usar 
essa metodologia em 

meu dia a dia 

Eu achei a metodologia 
desnecessariamente 

complexa 
Eu achei a metodologia 

simples 
Eu achei a metodologia 

aplicável na prática 

Concordo totalmente Não concordo Concordo totalmente Concordo totalmente 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo totalmente Não concordo Concordo Concordo 

Concordo totalmente Discordo totalmente Concordo totalmente Concordo totalmente 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo Neutro Não concordo Neutro 

Concordo Discordo totalmente Discordo totalmente Concordo 

Concordo Neutro Neutro Concordo 

Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Discordo totalmente Neutro Concordo 

Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Neutro Neutro Neutro 

Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Neutro Neutro Concordo Concordo 

Concordo Não concordo Concordo Concordo 

Concordo Não concordo Não concordo Concordo totalmente 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Concordo Não concordo Não concordo Concordo 

Concordo totalmente Discordo totalmente Concordo Concordo totalmente 
Fonte:  

 

Quadro 31 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores 
universitários especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao 

questionário sobre: o artefato digital Parte II 
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Eu achei que a 
metodologia está 

inconsistente 

Imagino que muitas 
pessoas aprenderiam 

a aplicar essa 
metodologia 

Eu achei a metodologia 
confusa 

Eu precisaria aprender 
muitas coisas antes de 
aplicar a metodologia 

Discordo totalmente Concordo totalmente Discordo totalmente Não concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Discordo totalmente Concordo Não concordo Neutro 

Discordo totalmente Concordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Não concordo Neutro Não concordo Concordo 

Neutro Concordo totalmente Não concordo Neutro 

Neutro Concordo Neutro Concordo 

Não concordo Concordo Não concordo Não concordo 

Discordo totalmente Concordo Discordo totalmente Concordo 

Concordo Concordo Discordo totalmente Discordo totalmente 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Não concordo Concordo Não concordo Não concordo 

Neutro Concordo Não concordo Não concordo 

Concordo Concordo Concordo Concordo 

Não concordo Neutro Não concordo Neutro 

Não concordo Concordo Discordo totalmente Não concordo 

Não concordo Concordo totalmente Não concordo Não concordo 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Não concordo Concordo Não concordo Não concordo 

Discordo totalmente Concordo totalmente Discordo totalmente Discordo totalmente 
Fonte:  

Quadro 32 - Respostas dos professores universitários de estudantes com TEA, professores universitários 
especialistas em inclusão escolar e profissionais externos especialistas em inclusão escolar ao questionário 

sobre: o artefato digital Parte III 

Use o espaço para justificar as respostas e destacar o que julgar mais significativo. Agradecemos 
suas contribuições neste aspecto da pesquisa. 

Sem mais (só escrevendo aqui porquê      o campo ficou aberto como obrigatório). 

ndn 

Excelente trabalho.  

O artefato é simples e a linguagem é acessível, sem termos muito técnicos. 

nãos ei o que é o artefato. 

Apesar de todas as informações valiosas apresentadas, o que me permitiram melhor entendimento 
sobre TEA, considero que a interação correta com alunos com TEA não foi facilitada, infelizmente. 

Percebi ao ler o manual que existem muitíssimas nuâncias nas diferentes características apresentadas 
por estudantes com TEA, o que dificulta muito qualquer generalização na abordagem. Como docente do 

ensino superior, creio que a única maneira efetiva de melhorar a inclusão de alunos com TEA é contando 
com substancial apoio institucional, efetiva comunicação entre os envolvidos, com reuniões anteriores 

ao início das aulas, e acompanhamento constante das equipes multidisciplinares junto ao docente e 
discente. Na minha experiência específica, fui orientado pelo NAE/NAI apenas após receber um      e-mail 

da estudante com TEA e entrar em contato solicitando instruções.   

Ter salas de bate papo abertas para assuntos em específico dando uma contribuição pessoal, com uma 
cara pessoal ao assunto. 

Tudo para mim foi significativo, pois eu nunca havia entrado em contato com esse assunto, o TEA. 

Achei a metodologia interessante e possível de ser aplicada na prática.  



231 
 

 

Quanto a última pergunta sobre, se precisaria aprender "muitas coisas" antes de aplicar a metodologia? 
Sim, acredito ser de importância o conhecimento técnico para o manejo nas relações de ensino e 
aprendizagem. O Manual será de muito proveito, se de fato, o usuário deter formação acadêmica 

compatível para o total aproveitamento da práxis 
 pedagógica inclusiva.   

O aplicativo e fórum são muito bons. Não encontro dificuldade para interagir.  Como o fórum está 
postado como uma linha do tempo, acredito que com o passar do tempo, ficaria difícil para os 

especialistas escreverem e refletem perguntas mais antigas. Uma sugestão seria utilizar o protocolo de 
avaliação psicopedagógica como padronização de perfil individualizado e criar no fórum abas específicas 

para cada assunto, ex: adaptação de prova, apoio pedagógico, manejo de comportamento inadequado, 
dificuldade social, adaptação curricular... Assim ficaria mais fácil a divisão para os especialistas. 

Não consegui validar a metodologia, apenas o manual.  

Acredito que estamos constantemente na busca de melhorar nosso desempenho no papel de docente, 
desta forma o uso do artefato conceitual e sua metodologia para facilitar a orientação dos docentes de 

universitários com TEA considero fundamental neste sentido. 

Manual é de fácil leitura e o aplicativo promove interação rápida entre professores, especialistas e 
moderadores. Tive um aluno TEA matriculado em minha disciplina neste semestre, mas não deu tempo 

de aplicar as recomendações que recebi pelo aplicativo.   
Tive contato pessoal com ele por pouquíssimas vezes e, infelizmente, o aluno desistiu da disciplina logo 

no primeiro mês de aula.  

Achei tudo muito interessante e sugiro a ampla divulgação entre os colegas docentes. 

Nada a declarar. 

A  metodologia é prática , simples , busca envolver todos os participantes ,trazendo aprendizado pra toda 
a comunidade 

Trata-se de uma valiosa contribuição para a formação dos professores universitários em obter 
conhecimento teórico sobre TEA atrelado a prática.  

Tive dificuldade em acompanhar o aplicativo 

Eu achei que eu poderia ter explorado mais o aplicativo, mas acho interessante a formação de uma 
comunidade de prática com diálogos permanentes e cujos docentes possam acessar o chat para partilhas 

de dúvidas e soluções. Essas comunidades ajudam a criar um conhecimento mais coletivo sobre a 
abordagem de estudantes com TEA e um melhor aproveitamento dos mesmos à vida universitária 

Eu gostei e usaria em outras oportunidades. 
Fonte:  
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ANEXO 11 – LISTA DE SUGESTÕES PARA MELHORIA DA CVA TEAPP 

A lista a seguir refere-se às sugestões de melhoria ao aplicativo CVA TEApp, apresentada à 

equipe do CodeLab.  

Sugestões dos participantes: 

1 Local para divulgar a formação dos especialistas - apresentado a experiência 

profissional através de uma aba específica;  

2 Criação de fóruns de debates simultâneos em abas separadas;  

3 Salas de bate-papo aberta para debater o assunto 

4 Criação de uma aba específica para disponibilizar o perfil dos alunos;  

5 Criação de uma rádio local;  

6 Botão para usuário optar por receber ou não as notificações, diárias ou semanais. 

Sugestões da autora que atuou como moderadora. Pesquisa:  

1 Notificações de acontecimentos enviados pelo próprio aplicativo; 

2 Compartilhamento de postagem através de link clicável. 
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ANEXO 12 – CARTA DE ACEITE DA EDITORA PARA PUBLICAÇÃO 
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ANEXO 13 – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO EM CONGRESSO ACADÊMICO 

UNIFESP 2022 
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ANEXO 14 – CARTA DE ACEITE PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO 

MOVIMENTOS DOCENTES 

 


