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O programa PRESENTE tem como finalidade acolher e desenvolver intervenções
em grupo, à luz da Terapia Cognitivo
cuidadores de pessoas com diagnóstico de TN. Por meio do contato com três
instituições – Superintendência 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Associação Solidárias às Pessoas
Autistas (ASPAS), será possível divulgar o programa, convidar os interessados e
estabelecer um projeto de parceria entre a UFSJ e as 
programa será desenvolvido a partir das seguintes etapas: 1) contato com as
instituições e familiares; 2) esclarecimento sobre as atividades; 3) atividades de
intervenção considerando público, instituições externas e a Universidad
avaliação e reformulação de práticas do Programa, 5) Reinício das atividades e 6) 
produção de relatórios. O programa será desenvolvido por meio do modelo 
“sequencial” no qual as
intervenções com pais e f
durante toda a sua execução ao longo de
cuidadores que já participaram do programa e com a
parceiras.  
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programa PRESENTE tem como finalidade acolher e desenvolver intervenções
grupo, à luz da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com familiares e

cuidadores de pessoas com diagnóstico de TN. Por meio do contato com três
Superintendência Regional de Ensino (SRE), SJDR, a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Associação Solidárias às Pessoas
Autistas (ASPAS), será possível divulgar o programa, convidar os interessados e
estabelecer um projeto de parceria entre a UFSJ e as referidas instituições. O
programa será desenvolvido a partir das seguintes etapas: 1) contato com as
instituições e familiares; 2) esclarecimento sobre as atividades; 3) atividades de
intervenção considerando público, instituições externas e a Universidad

e reformulação de práticas do Programa, 5) Reinício das atividades e 6) 
relatórios. O programa será desenvolvido por meio do modelo 

“sequencial” no qual as ações serão aplicadas em recortes semestrais 
intervenções com pais e familiares, escolas, APAE e ASPAS 
durante toda a sua execução ao longo de dois anos – reunião com pais e 
cuidadores que já participaram do programa e com a equipe das instituições 
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programa PRESENTE tem como finalidade acolher e desenvolver intervenções 
Comportamental (TCC), com familiares e 

cuidadores de pessoas com diagnóstico de TN. Por meio do contato com três 
Regional de Ensino (SRE), SJDR, a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Associação Solidárias às Pessoas 
Autistas (ASPAS), será possível divulgar o programa, convidar os interessados e 

referidas instituições. O 
programa será desenvolvido a partir das seguintes etapas: 1) contato com as 
instituições e familiares; 2) esclarecimento sobre as atividades; 3) atividades de 
intervenção considerando público, instituições externas e a Universidade; 4) 

e reformulação de práticas do Programa, 5) Reinício das atividades e 6) 
relatórios. O programa será desenvolvido por meio do modelo 

ações serão aplicadas em recortes semestrais – 
escolas, APAE e ASPAS – como também 

reunião com pais e 
equipe das instituições 


