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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
NO CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

EDITAL 001/2023

ROTEIROS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE PROVA PRÁTICA

Estação 1

ROTEIRO DA ESTAÇÃO

Tema/conteúdo a ser abordado: Comunicação e acolhimento de um antigo colega de trabalho
autista.
Tipo de simulação: Simulação em ambiente de trabalho.
Cenário de prática: Sala de ambiente de trabalho.
Tempo estimado da simulação: 7 minutos.

Nesta estação, você encontrará a Amanda - sua antiga colega de trabalho do Instituto
Santos Dumont que possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo. Ela encontra-se
angustiada, porque não compreendeu a frase deixada em cima da sua mesa de trabalho.

● O tema abordado será o acolhimento de uma pessoa com Transtorno do Espectro do
Autismo.

● O objetivo da atividade é estabelecer uma comunicação de modo a acolher e ajudar
Amanda.

● Você terá sete minutos.

Atenção: esta prova exigirá ênfase na habilidade de comunicação e acolhimento.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Acessibilidade comunicacional: explicação de modo acessível de figuras de linguagem e
conceitos que envolvem duplo-sentido.

● Acessibilidade atitudinal: acolhimento de uma pessoa autista diante de uma situação irônica
e capacitista.

● Acolhimento de uma pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo  .
● Capacitismo: identificar a situação capacitista e assumir uma atitude resolutiva a fim de

solucioná-la.
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Estação 2

ROTEIRO DA ESTAÇÃO

Tema/conteúdo a ser abordado: Lei Brasileira de Inclusão - Habilidade de Comunicação
Tipo de simulação: Atividade de Educação em Saúde
Cenário de prática: Sala de ambiente de trabalho
Tempo estimado da simulação: 7 minutos

Nesta estação, você participará de uma atividade de educação em saúde com uma usuária
do Centro Especializado em Reabilitação do ISD, que é uma pessoa cega. A atividade será
mediada por um preceptor.

Você terá SETE MINUTOS para esclarecer as dúvidas dos participantes sobre alguns
conceitos relacionados ao tema LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Acessibilidade atitudinal na comunicação com a pessoa cega: autodescrição
● Habilidade de comunicação para a explicação de conceitos no contexto de inclusão e

acessibilidade: desenho universal, capacitismo.
● Direitos das pessoas com deficiência.

Estação 3

ROTEIRO DA ESTAÇÃO

Tema/conteúdo a ser abordado: Análise atitudinal do vídeo “Dê uma ajudinha a si mesmo, reveja
seus conceitos - Deficiência Visual LEG” disponível no YouTube.
Tipo de simulação: Vídeo do Instituto Mara Gabrilli: Simulação de situação cotidiana com atores.
Cenário de prática: Sala com TV e computador expondo o vídeo. No vídeo, 2 atores simulam a
situação cotidiana em uma rua movimentada.
Tempo estimado da simulação: 7 minutos

Nesta estação, com duração de SETE MINUTOS, você assistirá a um vídeo sobre as
habilidades de comunicação e as atitudes de uma personagem vidente para com uma pessoa
cega.

Serão feitas três exibições sucessivas para que você possa analisar a situação e, neste
período de exibição, você poderá fazer anotações, mas ainda não poderá se comunicar com o(a)
examinador(a).
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Ao final das três exibições, descreva para o(a) examinador(a) sua avaliação sobre a forma
de abordagem, a comunicação e as atitudes da personagem vidente para com a pessoa cega.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Acessibilidade Atitudinal: Habilidade de perceber situações capacitistas para com uma
pessoa cega e citá-las como exemplos expostos no vídeo.

● Acessibilidade Atitudinal: Habilidade de sugerir mudanças atitudinais corretas para com uma
pessoa cega no contexto do vídeo.

● Habilidade Comunicacional: Uso de expressões adequadas ao se referir às pessoas com
deficiência.

Estação 4

ROTEIRO DA ESTAÇÃO

Tema/conteúdo a ser abordado: Habilidade de acolhimento de uma pessoa com deficiência física
e auxílio em suas demandas.
Tipo de simulação: Acolhimento de usuário do ISD para o Paradesporto.
Cenário de prática: Recepção e Sala de matrícula do ISD.
Tempo estimado da simulação: 7 minutos

O Instituto Santos Dumont é parceiro do Comitê Paralímpico Brasileiro e está matriculando
pessoas para a formação de diferentes equipes.

Nesta estação, você deverá, EM 07 MINUTOS, acolher uma pessoa que deseja fazer a
matrícula em uma equipe paradesportiva.

Conduza-a para a sala de matrícula, obedecendo o trajeto sinalizado com setas no chão e
realize a matrícula utilizando o formulário que se encontra na mesa. Ajude-a sempre que
necessário.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

● Acessibilidade atitudinal: Habilidade de comunicação;
● Acolhimento no atendimento à pessoa usuária de cadeira de rodas: respeito ao seu corpo,

sua cadeira de rodas e seus pertences;
● Acessibilidade Arquitetônica/Urbanística: Acessibilidade do usuário aos espaços e

mobiliário.

Macaíba, 02 de Fevereiro de 2023.


