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Sejam todos benvindos à Universidade Federal do Paraná para participarem do Curso 
de Extensão INTERVENÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.  

O Curso será ministrado pelo professor Vitor Franco da Universidade de Évora, que é  
Psicólogo, Doutor em Psicologia Clínica, Diretor do Curso de Doutorado em Psicologia da 
Universidade de Évora, pesquisador na área da Psicopatologia do Desenvolvimento e autor de 
livros e artigos de revista sobre o tema da Intervenção Precoce. 

Representa uma ação concreta do convênio entre o Departamento de Psicologia e o 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Paraná com a 
Universidade de Évora. 

É uma realização do Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação 
(CEAPPE), órgão suplementar da Direção do Setor de Ciências Humanas e Letras, em parceria 
com o PPG em Psicologia da UFPR, com a Federação Estadual das APAES e com a Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Paraná. 

Que esta seja uma oportunidade para fortalecermos os vínculos culturais, acadêmicos e 
institucionais entre os nossos países, entre as nossas Universidades e Instituições Educacionais e 
de pesquisa, entre os nossos Programas e Cursos, entre as Universidades e a Secretaria Estadual 
de Educação. 
 
Fundamentação: 
O cuidado das crianças com perturbações do desenvolvimento, ou em situação de grave risco, é 
uma das prioridades dos serviços sociais, educativos e de saúde. 
No passado, a organização destes serviços assentou na ideia de uma estimulação precoce 
destinada a conjugar intervenções especificamente destinadas à criança, numa perspectiva 
preponderantemente reabilitativa.  
O conceito atual de IP, envolve todos os recursos do contexto, centrando-se, de modo especial, 
na família enquanto meio fundamental da promoção do desenvolvimento e valorizando a sua 
dimensão de resposta integrada multidisciplinar. 
 
Objetivos: 

‐ Capacitar para o desenvolvimento de respostas para crianças com deficiência, 
perturbações do desenvolvimento ou em situação grave de risco. 

‐ Promover a criação de respostas articuladas e globais dirigidas não apenas à criança 
mas também à família e comunidade. 
 

Programa: 
 

1. Bases e fundamentos da intervenção Precoce no desenvolvimento 
a. Da estimulação à Intervenção  
b. Contribuições das neurociências 
c. Contribuições do estudo da relação mãe-bebé 
d. Contribuições das perspectivas sistémica e ecológica 

2. Modelos de Organização dos serviços 
a. Modelo centrado na família 
b. Intervenção nos contextos naturais 
c. Intervenção de base comunitária 



3. Avaliação e Diagnóstico em IP 
a. Sinalização e elegibilidade 
b. Acolhimento dos casos 
c. Processo e metodologias de avaliação 
d. A Organização Diagnóstica em Intervenção Precoce - ODIP 

4. O processo de Intervenção  
a. Plano individual de intervenção 
b. Intervenção com a criança 
c. Intervenção com a família 
d. Intervenção com a comunidade 

5. Organização das equipes 
a. Constituição das equipes e gestores de caso 
b. Trabalho multidisciplinar 
c. Desafios transdisciplinares 

 
Data: 11 e 12 de março de 2013, segunda-feira e terça-feira  
Aula teórica: 11 e 12/3: das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 
Orientação de aplicação de instrumento: 11 e 12/3: das 18:00 às 20:00 
 
Local: Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFPR 
Setor de Ciências Jurídicas 
Praça Santos Andrade, 50 – 1º andar - Curitiba  
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Professora Dra. Maria Tarcisa Silva Bega 

Diretora do Setor de Ciências Humanas e Letras  
 
 
 

Professora Dra. Norma da Luz Ferrarini 
Coordenadora do Curso 

Vice-Diretora do Setor de Ciências Humanas e Letras  
Vice-Diretora do CEAPPE 

Professora do PPG em Psicologia da UFPR 
 
 
 

Professora Dra. Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan 
Vice-Coordenadora do Curso 

Professora do PPG em Psicologia da UFPR 
Pesquisadora do CEAPPE 

 


