Modelo de formação específica para profissionais- GRUPO ALVO DIRETO
Curso Básico de Nivel I – Curso de referência para todos os profissionais que trabalhem
ou esperem vir a trabalhar brevemente na área das perturbações do espetro do autismo
PEA.
Curso Adiantado de Nível II – Início previsto em Maio
Grupo Alvo Indireto- As pessoas com PEA e suas famílias também beneficiarão do
aumento de oferta dos profissionais competentes para o atendimento adequado das suas
necessidades e consequente melhoria da qualidade de vida.
Objetivos específicos
• Conhecer os requisitos curriculares para um curso dirigido a profissionais que
trabalham com pessoas com PEA.
• Definir os conhecimentos básicos e as competências sobre o autismo que todos os
profissionais devem ter para um atendimento competente e satisfatório com base em
investigação anterior.
• Projetar uma nova formação e aprendizagem baseada no trabalho para o
desenvolvimento de profissionais competentes em diferentes campos.
• Implementar esta formação em uma amostra de profissionais de diferentes países que
participam no projeto.
• Avaliar a qualidade do curso.
• Disponibilizar livremente todos os resultados do projeto para potenciais usuários e
partes interessadas através do desenvolvimento de um conjunto de ferramentas.
• Realizar conferências nacionais e internacionais para divulgar os resultados do projeto.
• Estabelecer uma rede de intercambio de conhecimentos, projetos e iniciativas dirigidos
às pessoas com PEA.
Através da formação desenvolvida e implementada durante a vida do projeto - que
também estará disponível após a conclusão - haverá mais profissionais com competências
em PEA, assim como grupos-alvo indiretos, as pessoas com PEA e suas famílias também
beneficiarão de um aumento de oferta de profissionais formados capazes de atender
adequadamente as suas necessidades e promover a sua qualidade de vida.
O curso terá início no mês de Fevereiro de 2018 e será desenvolvido online exceto
algumas horas presenciais a definir no início do Curso.

