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RESUMO: Trata-se de ação extensionista cujo objetivo promover acessibilidade física e comunicacional
através de um programa de acompanhamento, reabilitação para afásicos e familiares. Os grupos
implantados funcionarão através de oﬁcinas de socialização, debates, dialogia e produção gráﬁca,
tendo por metas desenvolver atividades de adaptação, conscientização e incentivo ao uso da linguagem
oral, gráﬁca e dos sistemas de comunicação alternativa e/ou suplementar, sistematizar o registro e
composição de acervo de banco de dados para pesquisas na graduação e pós-graduação e estabelecer,
quando necessário, diagnóstico, assessoria e encaminhamento dos afásicos, cuidadores e familiares.
Pretende-se, ainda, propiciar aos alunos a experiência do atendimento em grupos de convivência, e o
domínio de instrumentos e sistemas facilitadores para comunicação bem como adaptações e
facilitações de acessibilidade motora e comunicacional. Para tanto, serão desenvolvidas as seguintes
ações: 1)Sistematização de plantão semanal junto a Clínica de fonoaudiologia para orientação inicial e
encaminhamento a afásicos e familiares 2) Desenvolvimento do grupo; 3)Oferecer assessoria, junto à
comunidade, para ações de inclusão social e comunicacional de afásicos; 4)Oﬁcinas, palestras e
distribuição de folder;5)Composição de acervo, sistematização e formação banco de dados para
pesquisas; 6)Realização de reuniões clínicas junto aos projetos de extensão do pro-parkinson
fonoaudiologia e de disfagia; 7) Visitas culturais. O projeto envolve 8 horas de trabalho semanais ,
distribuidas entre ambulatório para triagem, captação e diagnóstico dos sujeitos;aplicação das oﬁcinas
de afásicos, e de familiares; sistematização dos registros das oﬁcinas e supervisão das ações
implementadas; capacitação do grupo para o uso de ferramentas de acessibilidade. Totalizando 384
horas .

