
VIII. CONTEUDO PROGRAM
Unidades
UNIDADE l

Conteúdo Programático
Dados históricos
Moral e Ética
Grandes pensadores

Estratégia
Exposição
dialogada
Trabalhos em
qruDO
Exposição
dialogada
Trabalhos em
grupo
Fóruns

Aspectos Históricos

UNIDADE ll Regras familiares
Regras sociais
Tem as relacionados a
preconceitos na sociedade
Atitudes sociais

Relações Humanas

l

á

CODIGO

FON 7306

111. PROFESSOR ES M INISTRANTE S

CODIGO
 



UNIDADE lll Lei 6965/81
Código de Ética
Resoluções
Bioética
Entidades de classe

Organização Profissiona

Exposição
dialogada
Trabalhos em

ruço
Exposição
dialogada

Legislação

UNIDADE IV

IX. M IA DE ENSIN :OGRAMADO
As aulas serão através de exposições dialogadas, leituras de textos. júri simulado e fóruns para

ções hdebater os diferentes pensamentos nas relê umanas
Os recursos didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimédia (data- show) com placa de
som, lousa/quadro branco, internet e livros técnicos

Ao final da disciplina o aluno deve conseguir respeitar as diferenças. Escutar e discutir com respeito
I' Avaliação: Fóruns e ativ.idades em sala- nota de 0. a 3,0
2' Avaliação: Resenha do Filme- nota de 0, a l,O.
3' Avaliação: ProvaTeórica -- nota de 0. a 4,0.
4' Avaliação:,Avaliação de atitude - nota de 0, a 2.0
Para atribuição da nota referente às atitudes serão considerados: participação ativa nas discussões
oraisl respeito aos profissionais e acadêmicos':que integram a sala de aulas pontualidade e
assiduidadel entrega dos trabalhos solicitadosl cumprir o Código de Ética do Fonoaudiólogol
receptividade a criticas. Esta nota será atribuída durante todo o semestre.

A tolerância para entrar na sala de aula será de 15 minutos.
desligados durante as aulas.
Média Final: lê avaliação + 2g avaliação + 3 ê avaliação + 4ê avaliação

celulares devem permanecer

Os pedidos de segunda chamada ou revisão de prova poderão ser feitos pór e-mail. Seránecessário
preencher o formulário (Disponível no site www.fon.ufsc.br -> Formulários -> Alunos -> Justificativa de
falta//Pedido de Segunda Chamada ou Revisão) e digitalizaros documentos que justifiquem a
ausência (atestado médico. comprovante de presença em atividades etc) e enviar ambos ao e-mail
do Departamento: ©n@çQ!)!alQ:ilÍsç:bli. Os alunos que preferirem ainda podem realizar tais
procedimentos pessoalmente na secretaria do Departamento de Fonoaudiologia
A avaliação do.rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na
UFSC (Resolução 017/cUn/97).

l DATA
1 3/03/201 9
(quarta-fe ira)



Prof.a Mana Rita Pimenta Rolim li::i$i:iàiÓClzl;t)Í(

Aprovado na Reunião do Departamento de Fonoaudiologia em47.
APROVADO
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24/04/201 9
(quarta-feira
01 /05/201 9

(quarta-feira )
08/05/201 9
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1 5/05/201 9
uarta-feira
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29/05/201 9
uarta-feira
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