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 Página Linha Onde se lê Leia-se Comentários 

8  32 a 34  ...público geral o 

manual será 

publicado 

gratuitamente como 

e-book por uma 

editora especializada 

e ficará disponível 

com licença open 

access.  

... público geral o 

manual será publicado 

por uma editora 

especializada e as 

versões e-book e 

audiobook ficarão 

disponíveis por um valor 

de baixo custo.  

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo como 

livro; e por um valor 

acessível como Ebook 

e Audiobook.  

9  ... 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. 

… general public the 

manual will be published 

by a specialized 

publisher and the e-book 

and audiobook versions 

will be available for a 

low cost. 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo como 

livro; e por um valor 

acessível como Ebook 

e Audiobook.   

59 9 e 10 Licença open access 

para permitir o 

download, o acesso 

e uso de qualquer 

pessoa sem uso 

comercial 

Disponibilizado como 

livro físico. Ebook e 

Audiobook ficarão 

disponíveis por um valor 

de baixo custo e 

diversas plataformas 

apresentadas no Anexo 

6.   

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo como 

livro; e por um valor 

acessível como Ebook 

e Audiobook.   

64 4-5 disponibilizado 

através de link de 

acesso open access. 

disponibilizado como 

livro, e por um valor de 

baixo custo nas versões 

ebook e audiobook. 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo como 

livro; e por um valor 



 

 

 

acessível como Ebook 

e Audiobook.   

64 6 a 8 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 

O link de acesso à 

comunidade virtual de 

aprendizagem será 

disponibilizado para 

download no site da 

Unifesp para uso desta 

instituição de ensino 

superior. 

Caso a Unifesp tenha 

interesse, poderá 

adicionar o manual à 

biblioteca online.  

109 16 Divulgação – o 

Manual será 

divulgado e 

disponibilizado 

gratuitamente 

Divulgação – o Manual 

será divulgado como 

livro, e disponibilizado 

por um valor de baixo 

custo nas versões 

ebook e audiobook. 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

110 10-11 Mas o Manual será 

disponibilizado 

gratuitamente como 

e-book. 

Mas o Manual será 

disponibilizado por um 

valor de baixo custo 

audiobook. 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

134 Figura 

20 

 

 

Após a defesa da 

dissertação, ficou 

evidente a necessidade 

de fazer uma capa mais 

elaborada. A capa 

definitiva só ficou 

pronta após a 

diagramação na 

editora.  

134 Figura 

20 

Manual para o 

professor de ensino 

superior sobre o 

estudante com 

Transtorno do 

Espectro Autista 

(TEA) 

Transtorno do Espectro 

Autista (TEA): Manual 

para o professor de 

ensino superior 

Após a defesa da 

dissertação, percebeu-

se a necessidade de 

colocar um título mais 

atrativo para o livro.  



 

 

 

 139 6 ... o manual foi 

disponibilizado 

através de link 

gratuito,   

... o manual foi 

disponibilizado através 

de link gratuito durante a 

realização da pesquisa, 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

 152 49 - 50 ... gratuito para 

outras instituições ou 

organizações  

...por valor de baixo 

custo para outras 

instituições ou 

organizações  

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

153 43 - 44 ... gratuito para 

outras instituições ou 

organizações  

...por valor de baixo 

custo para outras 

instituições ou 

organizações  

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

163 9 e 17 download gratuito ...download por valor de 

baixo custo... 

Após a publicação do 

manual, foi possível 

disponibilizá-lo por um 

valor acessível como 

Ebook e Audiobook.    

  

 


