
 

 

 

 

 

 

ImPACT 
 

 Data: 29 e 30 de julho

 Horário: 13 às 16h30 (horário de Rio e Argentina)

 Modalidade: Ao vivo por Zoom

 Expositor: Anna Dvortcsak, MS, CCC/SLP

 Cotas: 50

 

O Projeto ImPACT é reconhecido como um dos programas de coaching mais 

eficazes para pais de crianças dentro do espectro autista (TEA) e atrasos na 

comunicação social a nível internacional. 

 

O ImPACT ensina aos pais estratégias para que eles possam contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação, imitação e 

brincadeiras de seus filhos durante a rotina e atividades do cotidiano. É apoiado 

por pesquisas e se baseia nos princípios de desenvolvimento e comportamento. 

Além disso, foi reconhecida como uma intervenção padronizada baseada em 

evidências no atendimento aos critérios rigorosos desenvolvidos pelo Centro de 

Troca de Informações de Evidências e Boas Práticas de Autismo (NCAEP, EUA). 

É projetado como um programa terapêutico para crianças de 18 meses a 6 anos 

de idade através da formação de seus pais. 

 

O programa ImPACT pode ser utilizado por profissionais através da formação dos 

pais tanto individualmente quanto em grupo e também pode ser usado como 

terapia individual com a criança. 

 

 

 



Este curso será online e será ministrado simultaneamente em inglês e português. 

Trata-se de um curso oficial de ImPACT e permitirá que você continue com a 

oficina de aprofundamento 14 horas (em 2 ou 3 dias) que realizaremos em 

fevereiro de 2022, que terminará de entregar tudo o que for necessário para usar o 

programa ImPACT paraprática clínica normal. 

Sobre o programa de ImPACT 

A formação dos pais é um componente essencial dos programas de intervenção e 

educação precoce bem-sucedidos para crianças dentro do espectro autista (TEA) 

ou com atrasos na comunicação social em geral. 

 

O Projeto ImPACT (Melhorar pais como professores de comunicação) é um 

programa de formação de pais baseado em evidências empíricas que ensina os a 

promover as habilidades de comunicação social de seus filhos durante as rotinas e 

atividades 

diárias. O programa foi desenvolvido por Anna Dvortcsak, MS, CCC-SLP e 

Brooke Ingersoll, PhD, BCBA-D. 

 

ImPACT é uma Intervenção Naturalista de Desenvolvimento Comportamental 

(NDBI), isso significa que utiliza uma mistura de técnicas de intervenção 

desenvolviment e comportamental para ensinar habilidades de comunicação social 

durante o jogo e as rotinas diárias. 

 



 

Exibindo: 

 

 

Anna Dvortcsak, MS, CCC/SLP tem 20 anos de experiência trabalhando com 

crianças dentro do espectro autista e transtornos de comunicação social. Ela 

tem recebido treinamentos de inúmeras abordagens de tratamento e tem se 

dedicado a pesquisar a eficácia de diferentes metodologias de tratamento 

para crianças dentro do espectro autista e sobre o impacto da formação 

sobre pais e profissionais utilizando abordagens de tratamento naturalista. 

Assim, o resultado de sua pesquisa a levou a apresentar suas descobertas 

em várias conferências internacionais, escrever vários artigos científicos e 

livros relacionados ao tema. Sua experiência tem sido focada no 

desenvolvimento e coautoria do projeto e do programa padronizado de 

formação de pais "Ensinando Comunicação Social para Crianças com 

Autismo, Projeto ImPACT", que tem sido reconhecido como um dos 

programas de coaching mais eficazes para pais de crianças dentro do 

espectro autista (TEA) e a comunicação social mais eficaz atrasa 

internacionalmente. 

 

Valor do curso  

         1300 R$ (Pode ser pago em duas parcelas de 650R$ cada) 

         200usd 

 

Método de pagamento

 

Por Paypal: https://paypal.me/actualizados?locale.x=es_XC 

 

O valor inclui o livro: Comunicação Social para Crianças com Autismo e 

Outras Questões de Desenvolvimento. ImPACT: guia familiar (enviado pelo 

assistente) 

 

https://paypal.me/actualizados?locale.x=es_XC

