
  
 

AVANÇADO DO MODELO SCERTS 

Treinamento Avançado de Implementação para 

Crianças/Indivíduos com Autismo e Condições de 
Neurodesenvolvimento Relacionadas 

 
 

Data: 13 e 14 de outubro de 2022 
 

Hora: 9:00 ás 16:00hs (horário da Argentina) 
 

Modalidade: Online pelo Zoom 
 

Palestrante: Barry Prizant 
 
 

Barry Prizant tem mais de 50 anos de experiência como acadêmico clínico, 

pesquisador e consultor de programas para crianças e idosos com transtornos do 

espectro do autismo (TEA) e deficiências relacionadas ao desenvolvimento 

neurológico e suas famílias. É fonoaudiólogo e possui o Certificado de Competência 

Clínica (CCC-SLP) da American Speech-Language-Hearing Association. Ele atuou 

como professor titular de distúrbios de comunicação na Southern Illinois University e 

no Emerson College em Boston, onde desenvolveu cursos especializados em 

deficiências de linguagem e autismo nos programas de mestrado e doutorado. 

Seus interesses clínicos e de pesquisa incluem a identificação precoce de crianças 

pequenas com deficiência, o impacto da deficiência infantil na família, apoio e 

tratamento centrado na família, compreensão da linguagem e as características 

comunicativas de crianças com deficiências sociocomunicativas, incluindo TEA, e as  

relações entre distúrbios de comunicação e distúrbios emocionais/comportamentais 

em crianças. 

Publicou mais de 130 artigos e capítulos sobre autismo, distúrbios de comunicação na 

infância e desenvolvimento infantil, e ministrou mais de 900 seminários. Atuou nos 

conselhos editoriais de seis revistas acadêmicas e escreveu uma coluna regular para 

o Autism Spectrum Quarterly por cinco anos. 



Barry é co-autor do livro Autism Spectrum Disorders: A Developmental and 

Transactional Perspective (2000), Assessment Instruments, Rating Scales 

Comunicação e Comportamento Simbólico (CSBS) (1993) e CSBS Developmental 

Profile (2002) (com a Dra. Amy Wetherby). 

Na última década, o trabalho de Barry e colegas também se concentrou no 

desenvolvimento do modelo SCERTS para pessoas que têm ou estão em risco de 

dificuldades de comunicação social, incluindo autismo, e suas famílias. O modelo 

SCERTS é uma estrutura baseada em evidências que está sendo implementada em 

uma dúzia de países. 

 
 
Tópicos: 

 
 Visão geral da filosofia e currículo do modelo SCERTS (domínios e componentes) 

 Avaliação: O Currículo e Processo de Avaliação do SCERTS: Um processo de 

avaliação observacional centrado na criança e na família que fornece medidas 

mensuráveis de progresso e tomada de decisão baseada em dados. Opções de 

avaliação (abordagens de cima para baixo) 

 O Modelo SCERTS em Ação: Implementando o Trabalho SCERTS na Escola, Casa 

e Comunidade. Estratégias de implementação prática para coordenar metas e 

objetivos para crianças em três níveis de desenvolvimento: parceiro social, parceiro 

linguístico, parceiro de conversação 

 Abordagens para melhorar o apoio às famílias e o apoio entre os profissionais.  

 Estratégias para implementar e “mover para” o Modelo SCERTS 

 
 

Agenda - Treinamento Avançado de Implementação: 
 
Quinta-feira, 13 de outubro  
9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm  
 
 Breve visão geral dos domínios e componentes SCERTS, princípios de prática 
 
 Treinamento no Processo de Avaliação e Currículo SCERTS: Um processo de 

avaliação observacional centrado na criança e na família que fornece medidas 
mensuráveis de progresso e tomada de decisão baseada em dados 

 
 Apresentação de casos infantis em vários níveis 
 
 SCERTS em ação: fazendo SCERTS funcionar na escola, em casa e na 

comunidade  
 
 
 
 
 



Sexta-feira 14 de outubro 
9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm 
 
 Estratégias de implementação prática para coordenar metas e objetivos para 

crianças em três níveis de desenvolvimento: parceiro social, parceiro linguístico, 
parceiro de conversação 

         
 Abordagens para melhorar o apoio às famílias e o apoio entre os profissionais 
 

 Fatores relacionados ao sucesso da implementação do Modelo SCERTS  

 

 


