
MÓDULO 3. Atendimento ao Cliente 

(total: 8h) 

Resultados de 

aprendizagem 

Duraçã

o 

(h) 

Plano (presencial, e-learning, WBL) 

Tópicos/Conteúdos Atividades/tarefas  Recursos de aprendizagem 

1. Identificar as etapas 

significativas no 

processo de serviço 

acessível 

1  

presencial 

 

- Serviço adequado e acessível: 
a importância da formação do 
pessoal 

- Princípios básicos do padrão 
de serviço acessível 

Compreender a abordagem prática do 

conceito de autonomia e integração, 

princípios de vida independente: 

pesquisa e discussão de acordo com o 

vídeo fornecido. 

Possíveis falhas quando se servem os 
clientes com necessidades específicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gv1
aDEFlXq8 

Princípios de vida independentes: 
https://www.independentliving.org/docs5
/RoleofOrgDisPeople.html 

2. Entender o papel 

individual do fornecedor 

de serviços para a 

acessibilidade do serviço 

1 /1 

(presencial 

/ 

e-learning) 

- Determinar os preconceitos e 
estereótipos individuais 
relacionados com pessoas 
com deficiência 

- Usar a “Linguagem da pessoa 
em primeiro lugar” 

Avaliação de estereótipos associados a 

uma pessoa com deficiência e 

necessidades específicas de 

acessibilidade pela implementação da 

tarefa fornecida: Retrato de uma pessoa 

com deficiência. 

 

Os estereótipos que os meios de 
comunicação utilizam para retratar 
pessoas com deficiência: 
https://www.hwns.com.au/about-
us/blog/run-forest-run-disability-
stereotypes-in-the-media/ 

Como pessoas com necessidades 
específicas de 
acessibilidade/deficiências lidam com os 
estereótipos e preconceitos: 

https://www.youtube.com/watch?v=HqQ
H4kmoSYE 

3. Observar as 

necessidades de 

acessibilidade do turista 

de forma satisfatória 

2 /2 

(presencial

/ 

e-learning) 

Comunicação verbal e não verbal 

com clientes com necessidades 

específicas de acessibilidade: 

- Técnicas de acolhimento 
- informações relevantes para o 

cliente 
- técnicas de comunicação 

interpessoal 
- detalhes importantes do 

ambiente do serviço 

Avaliação das diferentes necessidades 

do cliente / escolher a forma adequada 

de comunicação com o cliente com 

necessidades específicas de 

acessibilidade, em linha com as 

informações fornecidas / exemplos 

Etiqueta para deficientes: 
https://www.unitedspinal.org/disability-
etiquette 

As experiências do uso do serviço por 
parte de clientes com necessidades 
específicas de acessibilidade (por 
exemplo, experiência do viajante surdo - 
problemas de comunicação que 
necessitam ser resolvidos: 
https://thedeaftraveller.com/2018/04/26/t
ips-communicating-deaf-travellers/)  

4. Criar um sistema de 

gestão de relacionamento 

com o cliente que seja 

correto  

1 

(presencial

) 

 

Acessibilidade do serviço: 

- lidar com o cliente que 

reclama; 

- Código de boa conduta 

Abordagem prática: tratamento de 

situações de conflito / discussão em 

linha com o vídeo fornecido. 

Código de boa conduta: 
https://www.accessibletourism.org/?i=en
at.en.enat-code-of-good-conduct 
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