
O autismo é uma disfunção que afeta a capacidade de

comunicação do indivíduo, seu relacionamento interpessoal e

resposta apropriada ao ambiente, sendo mais comum em meninos.

O surgimento de alguns sinais acontece nos três primeiros anos de

vida, entre eles, o isolamento social, a dificuldade em se expressar

verbalmente, o pouco contato visual com outras pessoas, a falta de

empatia e ainda a aversão a certos sons. 

 

Uma das iniciativas para inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na

sociedade é a comemoração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que ocorre

sempre no início do mês de abril. São as ações concretas e diárias que reduzem as diferenças e

proporcionam melhor qualidade de vida para esses grupos. 

 

Motivada pelas demandas da região, onde há um número expressivo de crianças e jovens

portadores do autismo, a UFF de Volta Redonda atende cerca de 12 crianças autistas, por meio

do projeto de pesquisa e extensão Ambiente Digital de Aprendizagem para Crianças

Autistas (ADACA). 

 

O projeto tem como proposta desenvolver jogos e atividades educacionais para diferentes

plataformas computacionais, que contribuem para a inclusão digital das crianças e a

complementação do ensino nas áreas de matemática, português e música, tendo resultados

significativos. 

 

Docentes e estudantes das áreas de psicologia, física computacional e matemática computacional

estão envolvidos nas etapas do processo, como, por exemplo, no atendimento às crianças, que

acontece uma vez por semana. É oferecido também suporte à família, por meio de entrevistas

iniciais e terapias em grupo, algo que contribui para a permanência da criança no projeto.

 

Para obter mais informações ou ainda buscar atendimento, entre em contato com a professora

Vera Lúcia Caminha, coordenadora-geral do projeto, pelo e-mail: veracaminha@puvr.uff.br ou

Você conhece as características do autismo? 



veracaminha@gmail.com 

 

Profissionais da área de computação, engenharia e saúde, participem do evento 'VI Escola 

Regional de Computação Aplicada à Saúde'. De 12 a 14 de abril, aqui na UFF!

O Instituto de Letras realiza nesta sexta, 13/04, o 1º encontro do Perdidos & Achados - Ateliê de

Tradução e Criação. Contamos com você!

Prestigie o lançamento do livro 'Autismo Infantil': Práticas educativas integradoras e movimentos

sociais'. Dia 16/04, às 18h, na Livraria Icaraí

Rock for Babies
Dias 14 e 15 de abril | 16h

Amor em cada fio: campanha de doação de cabelo foi um sucesso

Huap recebe reforço de 53 novos funcionários

RedeUFF com capacidade de 10Gbps

PROPPI torna público o Relatório de Gestão de 2017

Divulgação da apuração dos votos da eleição para representantes da CIS 2018/2020

Vento Solar - Uma proposta de capacitação para o mercado

Sistema SisSala

Nota Explicativa Comissão Eleitoral CIS

Ações Sustentáveis na UFF viabiliza coleta de óleo na UFF

 

Acesse aqui estes e outros informativos

Para os papais e mamães que gostam do estilo musical, o grupo
Violúdico se apresenta no Teatro da UFF com o show infantil Rock
for Babies.
 
A apresentação, voltada para bebês e crianças de todas as idades,
trata-se de um show interativo, onde cada música propõe
manipulações de objetos cênicos e brincadeiras que as crianças
podem participar de seus lugares, ou no próprio palco. O repertório

inclui rock nacional e internacional que vai desde Celly Campello e Skank até adaptações de
Beatles, Guns N' Roses, Nirvana, Pink Floyd e muitos outros.
 
O Violúdico faz versões musicais bastante divertidas, transformando cantigas em rock and roll,
parodiando clássicos, criando mash - ups e, claro, cantando alguns sucessos na íntegra, de um
jeito único que permite contar histórias e brincar muito. 

http://uff.br/?q=events/vi-escola-regional-de-computacao-aplicada-saude
http://uff.br/?q=events/vi-escola-regional-de-computacao-aplicada-saude
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G1 | Seminário de Cultura e Identidade cigana é assunto em debate de Volta Redonda, RJ

O São Gonçalo | Copa do Mundo na Rússia é tema de debate na UFF, no campus Gragoatá

Guia do Estudante | UFF e Cederj abrem inscrições para cursos a distância

Via Carreira | Pós-graduação gratuita UFF na área de Finanças recebe inscrições

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298
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