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CURRÍCULO  DO  CURSO
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Renovação do Reconhecimento Portaria nº 133 de 01/03/2018 e Publicado no D.O.U em 02/03/2018.Documentação:
Resolução n. 004/CEG/2009, de 25/03/2009
Curso reconhecido pela Portaria nº 730 Publicada  no DOU em 19 de dezembro de 2013

Formação de um profissional que: 
 
      Entenda a Fonoaudiologia e suas diversas áreas de atuação, estabelecendo a sua integração com outras áreas do
saber; 
 
      Compreenda a gênese e o desenvolvimento do ser humano nos aspectos bio-psico-sociais, para realizar intervenções
apropriadas aos diferentes distúrbios e às diferentes demandas sociais; 
 
      Conheça e reflita a respeito dos conceitos teóricos e práticas realizadas na avaliação, diagnóstico e tratamento dos
distúrbios encontrados na sua área de atuação e daí busque a melhor conduta em cada caso; 
 
      Busque respostas articuladas e coerentes com a realidade sócio-cultural de sua comunidade através de uma formação
generalista; 
 
      Entenda os diferentes cenários de sua profissão e conduza sua atuação clínica, comprometido com os problemas
sociais; 
 
      Possua consciência profissional que permita reflexão e reavaliação         contínua de suas atitudes terapêuticas; 
 
      Busque contínua formação e reciclagem que atenda às constantes transformações e desafios profissionais; 
 
      Seja capaz de utilizar instrumentos metodológicos para observar, refletir e interpretar as situações de seu cotidiano
profissional; 
 
      Seja capaz de registrar, descrever e relatar observações que irão possibilitar uma integração entre avaliação,
planejamento e atendimento terapêutico; 
 
      Atue de forma ética construindo uma intervenção pertinente e adequada as necessidades do indivíduo. 

Objetivo:

FonoaudiólogoTitulação:

FonoaudiologiaDiplomado em:

semestressemestres Máximo:Mínimo:Período de Conclusão do Curso: 128

H/A HCNE:UFSC: 32003978Carga Horária Obrigatória:

3218 Máximo:Mínimo:Número de aulas semanais:

Coordenador do Curso: Profª. Drª. Renata Coelho Scharlach
Telefone: 37212277

(01) 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: FONOAUDIOLOGIA109
Currículo: 20181

Habilitação: Fonoaudiologia 0

1ª Fase 1

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Célula eucarionte. Estrutura química de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios em constituintes celulares. Membrana celular e citoesqueleto. Metabolismo de
carboidratos e glicogênio. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Metabolismo de lipídios e aminoácidos. Organelas e núcleo. Processos de Gametogênese e Fecundação.
Metabolismo dos tecidos e Integração metabólica. Caracterização dos períodos do desenvolvimento humano. Desenvolvimento da Placenta. Mecanismos celulares envolvidos
na morfogênese e organogênese. Tecidos epitelial e conjuntivo. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo e osteogênese. Osteologia e Artrologia. Tecido muscular. Miologia.

Ob 8144Módulo I: Caracterização de Ser Humano Saudável
I

FON7100

História da Fonoaudiologia no Brasil. Áreas da Fonoaudiologia. Campos deatuação e vinculação com áreas afins. A linguística como ciência e suas contribuições para a
fonoaudiologia. Teorias linguísticas. As contribuições da psicologia para os estudos Fonoaudiológicos.

Ob 590Módulo II: Introdução ao Estudo da
Fonoaudiologia I

FON7102

Saúde e Doença. Atenção à saúde. Políticas públicas de saúde. Sistema Único de Saúde. Promoção e recuperação da saúde. Principais programas do Ministério da Saúde.

Ob 236Contexto Social e Saúde Coletiva IFON7103

Percepção dos processos vocais, de audição e de fala presentes na comunicação humana.

Ob 236Habilidades Auditiva, Vocal e ArticulatóriaFON7104

Introdução ao estudo da anatomia humana, da anatomia do aparelho locomotor e da neuroanatomia. Anatomia dos sistemas nervoso central e periférico. Desenvolvimento do
sistema nervoso. Histofisiologia dos sistemas nervoso central e periférico. Fisiologia dos sistemas nervoso somatossensorial, somatomotor e autonômico. Homeostase e
potenciais de membrana e de ação. Transmissão sináptica. Fisiologia da contração muscular. Desenvolvimento do aparelho faríngeo. Desenvolvimento, anatomia, histologia e
fisiologia de órgãos dos sentidos. 

Ob 6108Módulo III: Aspectos Morfofuncionais do Sistema
Nervoso

FON7115

Ciência e Método. Bases do raciocínio científico: teoria, hipótese, dedução. Diferentes gêneros discursivos: resenhas, resumos, relatórios, e artigos. Busca nas bases
indexadas na Biblioteca. Elaboração de Ficha Catalográfica. Evidência e Recomendação científica.

Ob 236Métodos e Técnica de Pesquisa IFON7203

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua
brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns
aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda brasileira.

Ob 472Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horas-aula)LSB7904
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: FONOAUDIOLOGIA109
Currículo: 20181

Habilitação: Fonoaudiologia 0

2ª Fase 2

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Teorias de aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações da linguagem com a cognição. Desenvolvimento do sistema auditivo e das habilidades auditivas.
Desenvolvimento neuropsicomotor. A Psicologia do Desenvolvimento e suas contribuições à Fonoaudiologia.

Ob ouFON710010180Módulo IV: ser Humano Saudável IFON7200

ehFON7101

FON7102

Epidemiologia descritiva, indicadores de saúde e sistemas de informação em saúde.

Ob 236Contexto Social e Saúde Coletiva IIFON7202

Desenvolvimento da face e da cabeça. Anatomia da cabeça óssea. Anatomia da articulação temporomandibular. Anatomia dos músculos da expressão facial, da mastigação e
supra e infra-hioideos. Desenvolvimento, anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas cardiovascular e linfático. Desenvolvimento, anatomia, histologia e fisiologia do sistema
respiratório. Desenvolvimento, anatomia, histologia e fisiologia do sistema digestório. Anatomia, histologia e fisiologia de glândulas endócrinas.

Ob FON71157126Módulo V: Caracterização do Ser Humano
Saudável II

FON7207

Fundamentos teóricos de Acústica e Psicoacústica. Bases de Fonética Acústica. Transcrição fonética e fonológica. Descrição acústico-articulatória da produção de segmentos
vocálicos e consonantais. Processos e regras fonológicas no desenvolvimento normal.

Ob 472Módulo VI: Introdução ao Estudo da
Fonoaudiologia II

FON7208

Atualização de conteúdos interdisciplinares e Fonoaudiologia.

Ob 236Seminários InterdisciplinaresFON7604

3ª Fase 3

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Teratologia e Períodos críticos do desenvolvimento. Fatores ambientais e principais teratógenos humanos causadores de anomalias congênitas. Modalidades de erros no
desenvolvimento. Exemplos das modalidades de erros nos diferentes sistemas. Bases Genéticas para conhecimentos científicos e aplicações práticas na área da
Fonoaudiologia. Mecanismos genéticos e sua relação com o desenvolvimento de doenças de importância para Fonoaudiologia. Aconselhamento genético e bioética, contexto
histórico, social e cultural. Alterações da linguagem oral, audição, leitura e escrita. As alterações neurológicas e psicoafetivas e suas implicações para as alterações
fonoaudiológicas. As contribuições da Psicologia e Saúde nos estudos da Deficiência e normalidade na sociedade.

Ob ouFON72058144Mádulo VII: O Ser Humano e as Alterações em
Fonoaudiologia I

FON7300

FON7207

Redes de atenção à saúde. Noções básicas de planejamento e gestão em saúde para o SUS. Gestão local em saúde.

Ob FON7103236Contexto Social e Saúde Coletiva IIIFON7302

Avaliação audiológica básica no adulto. Testes supraliminares. Testes acumétricos.

Ob ehFON72076108Investigação em AudiologiaFON7305

FON7208

Noções históricas sobre ética. O código de ética do profissional da Fonoaudiologia. Construção da identidade profissional. Lei 6965/81.

Ob 236Ética em SaúdeFON7306

Desenvolvimento das funções de deglutição, respiração, sucção, mastigação, musculatura orofacial e voz. Desenvolvimento do sistema estomatognático e crescimento
craniofacial. 

Ob FON71006108Módulo VIII: Sr Humano Saudável IIFON7307

Histórico e legislação, internacional e nacional, sobre Biossegurança. Riscos Químicos e Riscos de Acidentes. Riscos Biológicos. Equipamentos de Proteção Individual: uso de
óculos, protetores faciais, jaleco, avental e outros. Métodos de Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Materiais Laboratoriais e Hospitalares. Biossegurança e medidas de
precaução padrão para fonoaudiólogos.

Ob 236Biossegurança para FonoaudiologiaFON7308
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-Curso: FONOAUDIOLOGIA109
Currículo: 20181

Habilitação: Fonoaudiologia 0

4ª Fase 4

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Epidemiologia Analítica. Noções de Bioestatística, distribuição normal e análise de associação. Pesquisa Qualitativa.

Ob FON7202236Métodos e Técnicas de Pesquisa IIFON7303

Alterações relacionadas aos transtornos da fala, do sistema estomatognático, da deglutição e da voz, decorrentes de diversas etiologias.

Ob FON730711198Módulo IX: O Ser Humano e as Alterações em
Fonoaudiologia II

FON7400

Saúde Auditiva (políticas, programas, organização de serviços, TAN, TAE). Saúde Vocal. Saúde do trabalhador. Saúde ambiental. Programa Saúde na Escola.

Ob FON7103236Contexto Social e Saúde Coletiva IVFON7403

Abordagens teóricas de investigação para o diagnóstico das alterações da linguagem oral, escrita, leitura e distúrbios da audição. Avaliação Audiológica básica infantil.
Avaliação audiológica complementar. Achados audiológicos nas doenças que acometem o sistema adutivo na criança e no adulto.

Ob ehFON720011198Módulo X: O Processo de Investigação
Diagnóstica Aplicada a Fonoaudiologia I

FON7406

ehFON7300

FON7305

5ª Fase 5

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Estruturação de pré-projeto de pesquisa. Preparação de processo de qualificação do projeto de pesquisa e da submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos.

Ob FON7303236Projeto de Pesquisa IFON7404

Métodos de investigação para o diagnóstico dos distúrbios de motricidade orofacial, voz e deglutição.

Ob FON730710180Módulo XI: O Processo de Investigação
Diagnóstica Aplicada a Fonoaudiologia II

FON7500

Diferentes abordagens terapêuticas no atendimento fonoaudiológico voltado às alterações da linguagem oral, escrita e da audição. Características eletroacústicas das próteses
auditivas. Seleção, indicação e adaptação de próteses auditivas. Implante Coclear.

Ob ouFON740212216Módulo XII: Processo Terapêutico IFON7506

FON7406

Políticas de Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação Regular. Educação Inclusiva e interface com a Fonoaudiologia. Ações do fonoaudiólogo na comunidade
e\ou instituições relacionadas à criança, ao adolescente e ao adulto na área educacional.

Ob ehFON7300472Atuação Fonoaudiológica na Comunidade IFON7606

FON7307
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-Curso: FONOAUDIOLOGIA109
Currículo: 20181
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6ª Fase 6

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Raciocínio teórico-prático nos critérios e métodos atuais com o enfoque nas alterações fonoaudiológicas.

Ob ehFON7500236Reunião Clinica IFON7405

FON7506

Elaboração e qualificação do Projeto de pesquisa para realização do TCC. Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Ob ehFON7404236Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC)FON7505

FON7500

Diferentes abordagens terapêuticas no atendimento fonoaudiológico voltado às alterações da motricidade orofacial, voz, deglutição do lactente ao idoso.

Ob ehFON740010180Módulo XIII: O Processo Terapêutico IIFON7600

FON7500

Ações do fonoaudiólogo relacionadas à manutenção da saúde e prevenção de doenças em instituições e\ou na comunidade.

Ob ehFON7300236Atuação Fonoaudiológica em Comunidade IIFON7608

FON7400

Avaliação e Diagnóstico Diferencial em Otoneurologia. Doenças do Sistema Vestibular. Reabilitação vestibular.

Ob FON7305236OtoneurologiaFON7609

Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico.

Ob ehFON73056108Estágio em Fonoaudiologia Ambulatorial IFON7613

ehFON7306

ehFON7406

FON7500

Planejamento e gestão na carreira fonoaudiológica.

Ob 236Gestão Profissional  em FonoaudiologiaFON7804
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7ª Fase 7

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Raciocínio teórico-prático nos critérios e métodos atuais com o enfoque nas alterações fonoaudiológicas.

Ob FON7405236Reunião Clinica IIFON7503

Desenvolvimento da pesquisa científica.

Ob FON7505118Projeto de Pesquisa IIFON7607

Competências relacionadas aos cuidados de pacientes atendidos no hospital: ambulatório, leito, cuidados semi-intensivos e intensivos. Caracterização de prioridades no
atendimento fonoaudiológico na rotina hospitalar.

Ob ehFON7306236Estágio Hospitalar IFON7709

ehFON7506

FON7600

Atuação Fonoaudiológica na Comunidade. Ações no Centro de Saúde com enfoque em atenção primária (baixa complexidade) junto com a equipe saúde da família.

Ob FON7608236Estágio em Saúde Coletiva IFON7710

Intervenção Fonoaudiológica em todos os ciclos da vida e nos diversos níveis de complexidade.

Ob ehFON76008144Estágio em Intervenção Fonoaudiológica IFON7711

FON7613

Avaliação audiológica básica na população infantil. Avaliação do processamento auditivo central e treinamento auditivo formal em cabina acústica nas diferentes faixas etárias.

Ob ehFON76008144Estágio em Procedimentos Audiológicos IFON7712

FON7613

Avaliação e Diagnóstico Fonoaudiológico.

Ob ehFON7306472Estágio em Fonoaudiologia Ambulatorial IIFON7713

ehFON7500

FON7506
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8ª Fase 8

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Raciocínio teórico-prático nos critérios e métodos atuais com o enfoque nas alterações fonoaudiológicas.

Ob FON7503236Reunião Clinica IIIFON7603

Finalização da pesquisa científica. Defesa do TCC..

Ob FON7607236Trabalho de Conclusão de Curso IIFON7707

Competências relacionadas aos cuidados de pacientes atendidos no hospital: ambulatório, leito, cuidados semi-intensivos e intensivos. Caracterização de prioridades no
atendimento fonoaudiológico na rotina hospitalar. 

Ob ehFON7306236Estágio Hospitalar IIFON7809

ehFON7506

FON7600

Atuação fonoaudiológica com enfoque em atenção primária e secundária. Atuação com atendimento individual e/ou grupos. 

Ob FON7710236Estágio em Saúde Coletiva IIFON7810

Continuidade da Intervenção Fonoaudiológica voltada ao atendimento em todos os ciclos da vida e nos diversos níveis de complexidade.

Ob ehFON76008144Estágio em Intervenção Fonoaudiológica IIFON7811

FON7613

Avaliação audiológica básica na população adolescente, adulta e idosa. Avaliação eletroacústica e eletrofisiológica da audição, seleção e adaptação de prótese auditiva nas
diferentes faixas etárias.

Ob ehFON76008144Estágio em Procedimentos Audiológicos IIFON7812

FON7613

Atividades Complementares 102

Carga mínima obrigatória: 72 hoas-aula (60horas), conforme regulamento do Colegiado do Curso.
Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Não há ementa, por se tratar de disciplina complementar.

Ob 472Atividades ComplementaresFON7901
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 103

Carga Mínima obrigatória 108 h/a (90 horas)
Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Especificidades do trabalho do fonoaudiológo voltado para a voz de cantores.

Op FON7500236Atuação Fonaudiológica com Cantores: Clínica e
Assessoria

FON7409

Aprimoramento vocal nas relações sociais, acadêmicas e profissionais

Op FON7104236Habilidades Auditiva, Vocal e Articulatória IIFON7910

Não há ementa, por se tratar de disciplina complementar.

OpPrograma de Intercâmbio IFON7911

Não há ementa, por se tratar de disciplina complementar.

OpPrograma de Intercâmbio IIFON7912

-

OpPrograma de Intercâmbio IIIFON7913

-Apropriação do espaço de sinalização. As questões gramaticais na localização espacial. Diferenciação do espaço topográfico dos pontos estabelecidos. Contrastar pontos
espaciais através da apontação e do uso de corpo. Descrição das pessoas e objetos usando Classificadores. Desenvolver estruturas narrativas. Desenvolver habilidades de
leitura de sinais soletrados lexicalizados e não-lexicalizados. Interação e aspectos sociais, história e política da comunidade Surda. Interação em sinais em diferentes contextos
cotidianos.

Op LSB7904472Língua Brasileira de Sinais  II (PCC 18 horas-aula)LSB7910

Princípios gerais de primeiros socorros. Medidas de acidentes. Ações imediatas e mediatas do socorrista em situações de emergência e/ou urgência. Primeiros socorros em
situações de emergência e/ou urgência.

Op 236Enfermagem em Primeiros SocorrosNFR5128

  
Art. 3º - Dispenssar, para efeito de integralização curricular, do cumprimento da disciplina FON7208 - Módulo VI: Introdução ao
Estudo da Fonoaudiologia II os alunos pertencentes ao currículo 2018.1 do curso de Graduação em Fonoaudiologia (109) que
cursaram com aprovação a disciplina FON7102 - Módulo II: Introdução ao Estudo da Fonoaudiologia I até o segundo semestre
letivo de 2010 (2010.2), inclusive. Portaria nº 365/PROGRAD/2018. 
 
Art. 4º - Dispensar, para efeito de integralização curricular, do cumprimento da disciplina FON7306 - Ética em Saúde os alunos
pertencentes ao currículo 2018.1 do curso de Graduação em Fonoaudiologia (109) que cursaram com aprovação a disciplina
FON7103 - Contexto Social  e Saúde Coletiva I até o segundo semestre letivo de 2010 (2010.2), inclusive. Portaria nº
365/PROGRAD/2018. 
 
Art. 7º - Dispensar, para efeito de integralização curricular, do cumprimento da disciplina FON7308 - Biossegurança para a
Fonoaudiologia os alunos pertencentes ao currículo 2018.1 do curso de Graduação em Fonoaudiologia (109) que cursaram
com aprovação a disciplina  NRF7004 - Biossegurança até o primeiro semestre letivo de 2018.1, inclusive. Portaria
365/PROGRAD/20128. 
 
 
 
 

Observações:

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso. H/A=Hora AulaLegenda:
Equivalente: Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto
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