APRESENTAÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

INCLUSÃO E INOVAÇÃO
SÃO O “NOVO NORMAL”
Traduzido do inglês “Governança Ambiental, Social
e Corporativa”, refere-se aos três fatores centrais
na medição da sustentabilidade e do impacto social
de um investimento em uma empresa ou negócio.
O ESG foi criado para abranger as demais partes de
um negócio além do lucro. Para tal, foi desenvolvida
a Teoria do Investimento Socialmente Responsável
(SRI – Socially Responsable Investing).
Seu objetivo principal é ajudar pessoas e empresas
a tomar decisões de investimento sólidas e
sustentáveis.

VOCÊ SABE O QUE É
EDUCAÇÃO INCLUSIVA?
Inclusão é uma proposta políticopedagógica que visa assegurar a
participação plena dos indivíduos com
deficiência na comunidade brasileira.
Há um grande esforço de superação de
uma pedagogia promotora de mecanismos
de exclusão social que atingiram
mundialmente o indivíduo “especial”. Assim,
vislumbra-se uma educação que garanta o
envolvimento da criança com deficiência
com a vida, alterando seu enlace social.

EXISTE LEGISLAÇÃO SOBRE
ESTE TEMA? CNE/CEB 2001
Art. 3º - Assegurar uma proposta pedagógica
que viabilize recursos e serviços
educacionais especiais de modo a garantir à
educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos
educandos com deficiência.
Os sistemas de ensino devem constituir e
fazer funcionar um setor responsável pela
educação especial, dotado de recursos
humanos, materiais e financeiros que
viabilizem e deem sustentação ao processo
de construção da educação inclusiva.

NÚMEROS DA DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NO BRASIL
No Brasil, o IBGE (2017) informa que os
alunos com alguma deficiência
intelectual representavam 2,8% do total
de matrículas nas escolas. Dentro deste
universo, crianças com deficiência
intelectual entre 7 e 14 anos totalizaram
320.280 dos quais, 212.828
frequentavam escolas.
Um dado alarmante chama a atenção:
53.132 crianças com problemas de
deficiência intelectual jamais
frequentaram uma escola.

QUAIS SÃO OS
CUSTOS SOCIAIS?
Organização Mundial da Saúde (2011)
publicou um estudo chamado “Relatório
Mundial sobre a Deficiência”, onde, entre
outras questões, enfoca os custos sociais
da deficiência.
Diante desta problemática, estudos recentes têm
tentado estimar o custo extra da deficiência na
renda do indivíduo e de sua família.
→ No Reino Unido, de 11% a 69%
→ Na Austrália, ficaram entre 29% e 37%
→ Na Irlanda, entre 20% a 37%
→ Na Bósnia e Herzegovina de 14%

CUSTOS DA BAIXA
PRODUTIVIDADE
Estimativas da International Labour
Organization – Organização Internacional
do Trabalho, dão conta de que a exclusão
de pessoas com deficiência pode custar,
anualmente, até 7% do PIB de um país.
Contudo, do lado oposto, um estudo de
2014 do International Center for Evidence
in Disability – Centro Internacional de
Evidências em Deficiências, verificou que o
produto nacional de um país aumenta à
medida que mais pessoas com deficiência
ganham acesso à educação e ao trabalho
(Morgon Banks e Pollack, 2014).

CUSTOS
ECONÔMICOS

→ Em 13 países de baixa renda, cada ano adicional de

Em relatório do International Centre for
Evidence in Disability, da London School of
Hygiene e do Tropical Medicine “Os Custos
Econômicos da Exclusão e os Ganhos da
Inclusão de Pessoas com Deficiência – 2015”

→ Em Bangladesh, a exclusão de pessoas com deficiência

escolaridade concluído reduziu a probabilidade de 2 a 5% da
família do DI pertencer aos dois quintis mais pobres da
sociedade.

do mercado de trabalho resultou em uma perda total de
US$ 891,0 milhões/ano.

→ No Marrocos, a perda de renda devido à exclusão do
trabalho foi estimada em US$ 1,1 bilhão.

→ Na África do Sul, a perda de rendimentos foi de US$
4.798 por adulto, (metade do PIB per capita), totalizando
US$ 3,6 bilhões.

→ Na Escócia, cada £ 1,0 gasto em programas de
desenvolvimento para pessoas com deficiência levou a uma
economia de £ 5,87 devido à diminuição da necessidade de
benefícios por invalidez, aumento da receita de impostos e
aumento de produtividade no trabalho.

A MECÂNICA
DA EXCLUSÃO
QUAIS SÃO OS FATOS?

ANÁLISES

67,87% das matrículas de alunos com deficiência na educação
básica são de alunos com deficiência intelectual. INEP/2018

Deficientes intelectuais buscam mais a educação e a
escola que os demais tipos de deficientes,
justamente, por suas dificuldades ontogenéticas

67% das pessoas com deficiência não tem ensino fundamental
completo – PNS/IBGE/2021

A ineficiência do Estado é fator preponderante no
destino destas pessoas e de suas famílias

Apenas 5,34% das pessoas com deficiência intelectual, entre as

Com um ensino básico deficitário, são poucos os
deficientes intelectuais que chegam a universidade,
o que vai ser um limitador futuro de renda

deficiências, chegam a universidade. INEP/2019
Só, 2,81% (486 mil) dos 17,3 milhões de deficientes estão no
mercado de trabalho com carteira assinada. Min Economia/2021
As pessoas com deficiência intelectual representam 1,4% da

população geral de pessoas com deficiência e daqueles em
idade para trabalhar, apenas, 20,2% dos homens e 14,2%
das mulheres trabalham. IBGE/2010

A má formação acadêmica se reflete, diretamente,
nas limitações para entrada no mercado de
trabalho
Um contingente enorme de pessoas que poderiam
estar aptas ao trabalho é excluído do mercado,
deixa de arrecadar impostos passando a receber
benefícios do Estado

IMPACTO PROJETADO
NO LONGO PRAZO

Segundo dados do Ministério da Economia (JAN/2021) dispostos
na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), somente 486 mil
profissionais com deficiência entre os 17,3 milhões de deficientes
possuem carteira assinada no país, ou seja, pouco mais de 2,81%.
Se aplicarmos esse índice a quantidade de alunos com deficiência
intelectual matriculados no Estado de São Paulo, que é de 105.204
alunos (Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SP/2020),
teremos que o total de apenas 2.900 deles conseguirão se
empregar nessa geração. Abaixo, temos o número da perda
financeira calculado em cima de uma receita de salário mínimo.
IMPACTO ECONÔMICO:

R$14,7 bilhões de perdas em
apenas 10 anos num único Estado
2 X LUCRO

R$50,0 bilhões de estimativa
para todo o BRASIL

2021

NÚMEROS DA DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NO BRASIL
Total de 1.633.791 milhões de PCDIs

Distribuição por Regiões do Brasil
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
PREVALÊNCIA POPULACIONAL

Segundo dados da Pesquisa Nacional de
Saúde – 2010 do IBGE, há uma prevalência
média de 1,4% de casos de deficiência
intelectual na população brasileira. Em
números atuais, isso representaria o total de
2.954.000 pessoas.

Fonte: IBGE 2013

PREVALÊNCIA DO AUTISMO
E SÍNDROME DE DOWN NO
BRASIL
Segundo dados da Our World in Data,
estima-se que, no Brasil, existam cerca de
600 mil autistas, com dados disponíveis
relativos ao ano de 2016. Com relação a
Síndrome de Down, segundo o IBGE/2010,
são cerca de 300 mil portadores.

Fonte: IBGE 2013

PREVALÊNCIA DE
TDAH NO BRASIL

Segundo dados do Our World in Data,
cerca de 1,3% da população brasileira
possui o Transtorno de Aprendizagem e
Hiperatividade (TDAH). Desta forma, o
número de portadores do déficit é de 2,8
milhões de pessoas.

ANALISANDO

O PROBLEMA
INCLUSÃO SEM DESENVOLVIMENTO

INEXISTÊNCIA DE INDICADORES

Os alunos com Deficiência foram incluídos nas

O uso de práticas pedagógicas precisa estar associadas a

classes regulares, mas não dispõem de métodos de

mecanismos que permitam medir, de forma quantitativa e

apoio especializados para o seu desenvolvimento

qualitativa, se elas estão sendo, de fato, eficientes e como

ATORES DO PROCESSO SEM CONEXÕES

NÓS TEMOS A
SOLUÇÃO!

podem ser adequadas

AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Falta nas escolas um processo que una Pais

Professores que lidam com DIs precisam de atualização

dos DIs, professores, psicólogos e a gestão

contínua buscando um melhor aperfeiçoamento no uso

pedagógica para atuação conjunta

de práticas pedagógicas e no entendimento das
dinâmicas próprias desses alunos

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SEM PARECER
Mesmo com a existência de ambientes virtuais de

AUSÊNCIA DE MÉTODO CIENTÍFICO
Os aplicativos disponíveis para uso nos ambientes virtuais de

aprendizagem para o contraturno, falta ao DI

aprendizagem carecem de embasamento teórico-metodológico

um parecer voltado ao seu psicodiagnóstico para

em sua construção, são ferramentas tecnológicas que sofrem da

determinar quais práticas ele deve utilizar

ausência de critérios científicos

O QUE É O
COGNVOX?
O COGNVOX é um Programa de Desenvolvimento Cognitivo

composto por uma Plataforma Tecnológica, em versão web e
mobile, comercializada na modalidade SaaS (Software como
Serviço), que acompanha o apoio de psicólogos, através de
sessões mensais, junto às família dos DIs e também a
formação continuada de profissionais da educação. O
Programa visa atender às pessoas que possuem deficiências
intelectuais diversas tais como: síndrome de Down, espectro
do Autismo, transtornos de aprendizagem, outros
transtornos (TDAH, Dislexia, Discalculia), paralisia cerebral,
dentre outras, com vistas a apoiá-las no desenvolvimento de
seus processos cognitivos.

UM MÉTODO
DISRUPTIVO

Profa. Dra. Fabiana Wanderley
Psicóloga, professora da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, consultora
na área de Educação Inclusiva, palestrante
e escritora, é dela o método científico que
ancora as ações do COGNVOX.
Prof. PHD. Jaan Valsiner, psicólogo de
desenvolvimento, atualmente professor
da Universidade de Aalborg , Dinamarca.
Recebeu o prêmio Alexander von Humboldt
(1995) por seu trabalho interdisciplinar em
desenvolvimento humano e Vencedor do
prêmio Hans-Kilian 2017. Ele é quem fez o
Prefácio do livro da Profa Fabiana exaltando o
ineditismo de seus estudos científicos.

QUEM CRIOU
Time
ONosso
COGNVOX?

Diretor de Negócios e Sócio
Mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, Doutor em
Linguística pela Universidade Estadual de Campinas-SP e Pós-Doutor em
Hipertexto e Retórica Digital pela Universidade de Paris-França. Professor
Titular-Livre de Linguística no Departamento de Letras da UFPE. Fundador e
1º. Presidente da Associação Brasileira de Estudos de Hipertexto e Tecnologia
Educacional (Abehte). Criador e Editor Master da “Hipertextus Revista
Digital”, Curador do Simpósio de Hipertexto e Tecnologias na Educação e do
Colóquio Internacional de Educação com Tecnologias.

Fabiana Wanderley

Antônio Xavier

Carlos Moreira

Diretor Executivo e Sócio-Gestor
Analista de Sistemas UNICAP, Bacharel em Filosofia UNISUL, pós-graduação
em Marketing de Serviços ICAPE. Executivo com 35 anos de experiência no
mercado, engenheiro de negócios e empreendedor social. Já realizou
projetos em empresas nacionais e multinacionais como Coca Cola, Grupo
Votorantim, Procter & Gamble, Grupo Neo Energia, UNIMED, Bridgestone &
Firestone. No setor público, prestou serviços para os governos do Rio de
Janeiro, do Distrito Federal, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais,
dentre outros. Estabeleceu parcerias com canais de distribuição no Brasil
com Stefanini, Deloitte, Accenture e Politec (hoje INDRA)

Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento e Sócia
Mestrado em Educação UFPE e Doutorado em Psicologia Cognitiva UFPE.
Professora Adjunta da UFRPE na área da Psicologia do Departamento de
Educação. Orientadora do Curso de Especialização em Atendimento
Educacional Especial AEE/ UFCE. Pesquisadora na área da Educação Inclusiva.
Capacitadora da Área de Educação nos Estados da Paraíba e Pernambuco.
Consultora de Educação Inclusiva para a Secretaria de Educação e Cultura-PE.
Palestrante e Escritora na área da Educação Inclusiva.

Flávia Peres

Pesquisadora Consultora na área de Tecnologia da Educação
Mestrado em Psicologia Cognitiva UFPE e Doutorado em Psicologia Cognitiva
UFPE. Professora Associada da UFRPE na Área de Psicologia do Departamento
de Educação. Professora do Programa de Pós-Graduação Educação, Culturas e
Identidades UFRPE/ FUNDAJ. Possui experiência em temas relacionados às
Tecnologias da Informação, Comunicação e Educação. Foi consultora em
educação e metodologias de uso - do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife/UFPE).

QUEM CRIOU
O COGNVOX?
Nosso Time

Pesquisadora Consultora em Profissionalidade e Práticas Docentes
Mestrado em Ensino das Ciências UFRPE e Doutorado em Ciências da
Educação pela Universidade da Madeira – Portugal. Professora do
Departamento de Educação da UFRPE. Pós-Doutora em Docência
Transdisciplinar pela UFRN. Pesquisadora na área da Educação, formação
docente e práticas pedagógicas inter e trans-diciplinares. Professora
Formadora da Área de Educação e formação continuada de professores
Consultora de Educação em Ciências e currículo das Ciências da Natureza.
Coordenadora do grupo de pesquisa em educação ambiental, docência e
questões contemporâneas-GEEADC.

Fátima Brandão

Gilvaneide Oliveira
Pesquisadora Consultora na Área de Educação Inclusiva
Mestrado em Fonoaudiologia Clínica pela PUC/SP e Doutorado em Psicologia
Cognitiva pela UFPE. Professora Associada do Departamento de Educação da
UFRPE. Pesquisadora da área da Educação Inclusiva, desenvolvendo projetos
pelo PASEM/ CAPES, no Mercosul. Participante da Formação de Professores Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio.

Ednea Rodrigues

André Ribeiro
Pesquisadora Consultora na Área de Educação Inclusiva
Mestrado em Educação UFPE e Doutorado em Educação UFPE. Professora
concursada da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes/PE. Função
técnica e pedagógica na Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos
Guararapes/PE. Exerceu a função de chefia do Núcleo de Educação Especial e
de Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Jaboatão dos Guararapes-PE. Formadora da Área de Educação,
ênfase na Educação Especial e Prática Pedagógica Inclusiva.

Diretor de Tecnologia
Analista de Sistemas (UNICAP) e Gestão de Tecnologia da Informação
(UNISUL). Arquiteto de Software com 30 anos de experiência no mercado de
desenvolvimento, análise de sistemas e gestão de projetos de tecnologias
multidisciplinares. Já realizou projetos em empresas nacionais e
multinacionais como Embratel, Coca Cola, Taesa, Energisa, CEMIG, Grupo Neo
Energia e FEDEX. No setor público, prestou serviços para os governos do Rio
de Janeiro e Amazonas.

TRABALHANDO
COM O COGNVOX
1

3

4

Já no aplicativo, baixar o
storyboard da sessão e realizar
a gravação junto com o par
interacional. São 12 sessões no
ano letivo

Após a gravação da sessão,
o filme é enviado para a
nuvem COGNVOX para que
possa ser avaliado

Uma vez disponível o filme
da sessão, o Psicólogo/
Professor irá fazer a análise
e emitir o parecer

6

7

8

9

Passados 30 dias da sessão,
os pais/responsáveis irão
avaliar o desempenho do DI
em atividades operacionais
da vida cotidiana

Depois da avaliação, o sistema
sumariza os dados e gera gráficos e indicadores para ajustes
e melhorias no processo

No caso do serviço público,
opcionalmente, pode haver
a visita de assistentes sociais
para coletar dados socioeconômicos da família

Baixar o aplicativo nas
lojas virtuais para iniciar
a jornada. Disponível em
versão IOS e Android

2

5

Após o parecer, o DI tem
acesso a mais de 1.400 práticas pedagógicas que serão
trabalhadas com os pais e/
ou Professores
10

Mensalmente, é feita uma
reunião devolutiva com
os pais/responsáveis e o
Psicólogo para avalição
conjunta do programa

Complementarmente, o DI
tem acesso mobile a um aplicativo que vai interagir com
ele diariamente, propondo
desafios e coletando dados

FAMÍLIA
ESCOLAS

Seu método inovador permite a
realização de um programa de
desenvolvimento cognitivo que
pode durar de 3 a 5 anos.

CLÍNICAS

A plataforma foi desenvolvida
para atender as escolas públicas
e privadas, clínicas psicológicas
e profissionais autônomos da
psicologia, famílias e também
as empresas.

EMPRESAS

QUEM PODE
USAR O COGNVOX?

SESSÕES
INTERACIONAIS
O Programa de
Desenvolvimento COGNVOX é
composto por 12 sessões
anuais videografadas, sendo 1
por mês, com conteúdos
específicos voltados para o
desenvolvimento cognitivo do
DI.
As sessões contam com a
participação de um(a)
parceiro(a) interacional que
analisa, junto ao DI,
storyboards pré-programados
que promovem a produção
de sentido

GRAVAÇÃO E ENVIO DAS
SESSÕES INTERACIONAIS
APP DISPONÍVEL NAS LOJAS VIRTUAIS
A versão mobile do COGNVOX é utilizada para
realizar a gravação das sessões. Ela pode ser baixada
nas lojas do Google Play e da Apple Store

STORYBOARDS DAS SESSÕES
Uma vez logado no sistema mobile, o professor
pode acessar o storyboard da respectiva sessão para
utilização do DI com o parceiro interacional

TUTORIAL PARA FILMAGEM
Nós fornecemos um vídeo tutorial com tudo o que é
necessário para se realizar uma filmagem com
equipamento mobile com toda a
qualidade e de forma simples

GRAVAÇÃO DA SESSÃO
Todas as sessões do COGNOVX são gravadas para
depois serem analisadas pelos psicólogos
pareceristas, que farão os pareceres para cada DI

ENVIO AUTOMÁTICO À NUVEM
Após a gravação, o próprio APP submete o filme da
sessão para a nuvem do COGNVOX de forma
automática através de uma conexão segura ponto-aponto

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Após o envio do filme da sessão à nuvem, as
informações nele presentes são armazenadas em
nossos servidores e passam a seguir rígidos critérios
de segurança da informação e acesso aos dados
conforme preconiza a LGPD

USO DO MÉTODO NA
SESSÃO VIDEOGRAFADA
Cada uma das sessão filmada é enviada para a
nuvem do COGNVOX para, na sequência, ser
acessada por nossa equipe de psicólogos
especialistas. A partir da avaliação dos padrões
comunicacionais emergidos entre os parceiros
analisados no filme, pode-se aplicar o método
científico para detectar déficits cognitivos nas
área do pensamento e da linguagem e também
superdotações.
De posse deste parecer, pais e professores podem
executar as práticas pedagógicas propostas, de
forma personalizada, visando desenvolver esses
aspectos que foram assinalados na avaliação.

1.400 OPÇÕES DE
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
As práticas pedagógicas tanto podem
ser realizadas na escola, no AVA, por
exemplo, como também em casa,
com o auxílio dos pais e/ou
responsáveis.
Cada sessão tem o seu conjunto de
práticas que envolvem atividades de
cunho manual (fantoches),
dramatização, filmes, jogos lógicos,
pedagógicos, jogos que envolvem a
tomada de decisões e jogos de
tabuleiro e músicas.

CATEGORIZAÇÃO E NORTEAMENTO
DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Os indicadores são aplicados às práticas pedagógicas
com o objetivo de nortear categorias de resultados
para mostrar a evolução do indivíduo ao longo do
tempo a partir de situações e contextos de sua vida
cotidiana, como, por exemplo, atividades profissionais
e sociais.

Essa análise fornece resultados longitudinais (um ano),
e possibilita detectar os avanços e/ou recuos em
relação a indicadores relevantes para a compreensão
do desenvolvimento cognitivo como, por exemplo,
autonomia, decisões, autodirecionamento e controle
pessoal

RELEVÂNCIA DO LEVANTAMENTO DAS
INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS
O mapeamento da condição
socioeconômica do DI tem significativa
relevância para o processo de
desenvolvimento cognitivo, uma vez que
revelará elementos externos às dinâmicas
escolares tais como: regularidade e
qualidade alimentar, ambiente familiar
seguro, conforto e estabilidade emocional,
trocas afetivas, sustentação financeira,
dentre outros fatores que são
extremamente importantes para seu
desenvolvimento.

SUPORTE À
FAMÍLIA
A Plataforma COGNVOX disponibiliza um núcleo com psicólogos que realizam sessões com as famílias dos alunos com
deficiência intelectual para dar suporte acerca do andamento do desenvolvimento sociocognitivo e das potencialidades
apresentadas pelos mesmos ao longo das 12 sessões no ano. Nestas sessões, também são apresentadas às famílias pareceres
de acompanhamento com indicadores de desempenho, ilustrados graficamente, e devolutivas dos avanços do aluno nas
práticas pedagógicas no decorrer de 1 mês.
Esta é um diferencial importante já que insere a família
no processo de desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem do aluno com deficiência
intelectual.
Neste espaço criado, a família pode tirar suas dúvidas, diminuir sua ansiedade e se tornar uma forte parceira nos
avanços nas áreas cognitiva, afetiva e social do
seu respectivo filho.

INVESTIMENTO NA
FORMAÇÃO DE DOCENTES
A área de inclusão requer uma reflexão atitudinal
permanente por parte dos professores. Para tanto,
faz-se necessário que se invista num programa de
formação continuada para atualização dos
principais paradigmas vigentes na área da inclusão,
profissionalidade docente e plataformas digitais
que estabeleçam interfaces com o indivíduo com
deficiência intelectual.
Nesta direção, doutores das melhores
universidades do País compilaram temáticas e
práticas para discussões e reflexões no curso
denominado “Na Contramão das Limitações”. Este
programa, composto por 10 cursos em EAD,
apresenta novos enfoques para aprendizagem e
formas inovadoras de avaliação para pessoa com
deficiência.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
01- Novos Enfoques para a Aprendizagem e a Pessoa
......com Deficiência
02- Desenvolvimento Sócio-Cognitivo e Educação
......Inclusiva

03 - Novas Modalidades de Avaliação Escolar no
.......Contexto Inclusivo
04 - Formação de Professores e Educação Inclusiva
05 - Prática Pedagógica no Contexto Inclusivo
06 - Família e Educação Inclusiva
07 - Tecnologia Educacional e Educação Inclusiva
08 - Que é e como lidar com TDAH, Dislexia e Distúrbios
.......da Aprendizagem
09 - Um Novo Olhar Sobre o Espectro do Autismo
10 - Tecnologias Assistivas

MEU PRIMEIRO

EMPREGO

Trata-se de um programa voltado ao
desenvolvimento e preparação de pessoas com
deficiência intelectual, síndrome de down, TEA,
TDAH, paralisia cerebral leve e outros transtornos
ligados a cognição para o mercado de trabalho.

O programa, com tempo de duração de 1 anos, será
ofertado aos alunos do ensino médio e EJA da rede
estadual e municipal de ensino público, com vistas a
capacitá-los a ingressar no mercado de trabalho.
A parceria comercial com a COGNVOX viabilizará a
oferta do programa aos alunos e suas famílias com
o objetivo de promover forte impacto social.
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AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO
Consta de 20 questões objetivas após cada sessão
Fundamentando-se nos estudos de Kolb, cada AD
progride com os seguintes níveis sucessivos de
desenvolvimento:
- Nível aquisitivo;
- Nível especializado;

- Nível integrado.
Total: 80 questões (após as 4 sessões).
A AD não descaracteriza a capacidade do
participante, mas sinaliza a importância de
experienciar novamente a sessão, sendo:
Indicadores:
- 0 a 10 refazer a sessão
- 11 a 20 ir para a próxima sessão

PARCERIA

CIENTÍFICA
A Universidade Federal Rural de
Pernambuco é parceira científica do
COGNVOX e apoia as suas ações na
internacionalização do produto,
abrindo oportunidades de captação de
recursos, parcerias com grandes
empresas e centros científicos e
tecnológicos, além da criação de
programas de intercâmbio com outras
Universidades no mundo para uso da
plataforma. A UFRPE também apoia
nas ações no Brasil, abrindo
oportunidades no mercado através de
seu Instituo IPÊ. Vale salientar que a
equipe de pesquisadores, formada por
doutores em psicologia e pedagogia
que compõe a área científica do
COGNVOX é da Universidade, o que
estreitou ainda mais as relações e a
parceria.

APROVAÇÃO

FINEP/MCTI

O COGNVOX foi aprovado no edital da
chamada pública do FINEP/MCTI
“Tecnologias Assistivas” ficando em
11º. Lugar entre centenas de
empresas e instituições inscritas. O
produto foi avaliado por uma banca
com consultores e especialistas de
excelência do setor de saúde e
educação e recebeu a chancela para
investimento subvencionado. O FINEP
é o órgão máximo do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações no Brasil.

O QUE SE PODE ESPERAR
COM O USO DO COGNVOX?
MELHORIA DA SOCIALIZAÇÃO
Maior engajamento e participação com os colegas em sala de aula, otimizando
seus vínculos socioafetivos em diferentes contextos sociais

OTIIMZAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS
Avanços no raciocínio cotidiano, no pensamento abstrato, nos processos
inferenciais, na generalização, na linguagem e na aprendizagem.

AVANÇOS NA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
A plataforma permite o empoderamento das potencialidades da pessoa com DI
gerando avanços na sua autonomia e independência

AUMENTO DA POSSIBILIDADE DE EMPREGABILIDADE
Com os avanços no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e na autonomia,
há um aumento no campo da profissionalidade e da empregabilidade

APRESENTAÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

