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1. IDENTIFICA
CODIGO

.O DA DISCIPLINA:
NOME DA DISCIPLINA Ng DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS

AULA SEMESTRAIS
FON 7402 l Módulo IX: O Processo de

Investigação Diagnóstica Aplicado a
Fonoaudiologia 1 / 4' fase

TEÓRICAS
8h 216 h (144 horas teóricas

e 72 horas práticas

11. HORÁRIO
TURMA TEORICA

2101 002 Profa. Helena Ferro Blasi/ Profa. a contratar
31 33002 Profa. a contratar / Profa. Mana lsabel d'Ávila Freiras
4101002 Profa. Daniela Polo Camargo da Salva / Profa. Fernanda
Aurélio Patatt
51 33002 Profa. Daniela Polo Camargo da Sirva / Profa. Fernanda
Aurélio Patatt

TURMAS PRATICAS
3082002- Turma A - Profa. Fernanda Aurélio
Patatt(Clínica de Fonoaudiologia)
3101 002- Turma B - Profa Fernanda Aurélio
Patatt(Clínica de Fonoaudiologia)
61 01 002- todas as turmas - Profa. Mana
lsabel d'Ávila Freitas (Sala de aula)

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S
1) Profa. Daniela Polo Camargo da Silva
2) Profa. Fernanda Aurélio Patatt
3) Profa. Helena Ferro Blasi
4) Profa. Mana lsabel d'Ávila Frestas (responsável)
5) Profa. a contratar

REQUISITO (S
NOME DA DISCIPLINA
Módulo Vl: O Ser Humano e as Alterações em Fonoaudiologia l
Investigação em Audiologia

V. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

VI. EMENTA
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

e no adultoaudiológicos nas doen ue acometem o sistema auditivo na crian

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral

Capacitar o aluno a realizar o diagnóstico fonoaudiólogico nas áreas da linguagem ora
distúrbios da audição

escrita. leitura e

Objetivos Específicos
Discutir os princípios dos diferentes modelos teóricos de avaliação fonoaudiológica
Explicar os instrumentos de observação, testes específicos. provas de avaliação em linguagem oral. escrita

leitura. fala. fluência e distúrbios da audição
nterpretar os resultados obtidos nas avaliações fonoaudiológicas referentes aos distúrbios da linguagem oral

escrita, leitura, fala, fluência e distúrbios da audição
Desenvolver raciocínio crítico para embasar a elaboração do relatório de avaliação fonoaudiológica



VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO CH Estratégia

UNIDADE l
Avaliação
Audiológica

Emissões otoacüsticas evocadas: fundamentos, tipos.
características e aplicações clínicas.
- Potenciais evocados auditivos de curta, média e longa
latência: fundamentos, tipos. características e aplicações
clínicas
- Triagem auditiva neonatal
- Avaliação audiológica na criança: fundamentos. bateria de
testes e diagnóstico fonoaudiológico.
- Avaliação do Processamento Auditivo (Central):
fundamentos. bateria de testes e diagnóstico
fonoaudiológico

Aconselhamento em audiologia infantil
Achados audiológicos nas principais doenças que

acometem o sistema auditivo na criança
Processo avaliativo das alterações de linguagem escrita:

anamnese/entrevista, protocolos e roteiros de avaliação,
diagnóstico fonoaudiológico, encaminhamentos. contatos
interdisciolinares e devolutiva
- Processo avaliativo das alterações de linguagem oral:
anamnese/entrevista. protocolos e roteiros de avaliação,
diagnóstico fonoaudiológico. encaminhamentos, contatos
interdisciplinares e devolutiva
- Escrita de relatórios
- Aplicação de testes para avaliação de linguagem oral e
escrita
- Diagnóstico diferencial de casos de alteração de linguagem
- Exercícios de casos clínicos

72h(T)
36h(P)

Exposição dialogada
Resolução de problemas
Estudos de casos
LeittJras
Aulas práticas

UNIDADE ll
Linguagem
Escrita

18h(T)
Exposição dialogada
Estudo de casos
Leituras

UNIDADE lll
Linguagem
Oral

54h(T)
Exposição dialogada
Estudo de casos
Leituras

Unidade IV
Práticas de
avaliação de
linguagem
oral e escrita

Aulas práticas
Estudo de casos

36h(P)

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas teóricas do módulo serão feitas por meio de exposições dialogadas. leituras de textos e artigos
científicos, resolução de problemas e de casos clínicos, visitas técnicas e trabalhos em grupo
Os recursos didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data- show). quadro branco, internet.
livros técnicos, revistas científicas e protocolos de avaliação
As aulas práticas referentes à Unidade l serão realizadas na Clínica Escola de Fonoaudiologia. no prédio ll da
Reitoria. Nas aulas práticas os alunos irão manusear os equipamentos audiológicos para aprenderem a realizar na
prática os exames audiológicos que aprenderem nas aulas teóricas. Além disso, realizarão a interpretação dos
exames audiológicos realizados. Os alunos irão realizar os exames apenas uns nos outros. Além disso, os alunos
também terão a oportunidade de observar o atendimento de alguns pacientes que a professora atender. Durante a
realização das aulas práticas na Clínica Escola de Fonoaudiologia é obrigatório o uso de jaleco e crachá. O uso
do telefone celular não será permitido durante as aulas práticas
As aulas práticas referentes à Unidade IV serão realizadas em sala de aula e na Clínica-Escola em horários
previamente agendados. Os alunos irão elaborar relatórios. manusear protocolos de avaliação de linguagem
aplicar protocolos de avaliação. ler e analisar criticamente relatórios de anamnese e avaliação já elaborados
observar sessões de avaliação na Clínica-Escola e assistir vídeos de pacientes sendo avaliados para posterior
discussão e apresentação da análise

.0X. METODOLOGIA DE AVALIA
Neste módulo, serão realizadas as seguintes avaliações

Primeira avaliação (peso 2,5): duas avaliações teóricas, sendo uma prova envolvendo os conteúdos teóricos da
inguagem oral e escrita e uma prova envolvendo os conteúdos teóricos de audiologia. As duas notas serão
somadas e será feita uma média aritmética para compor a nota desta primeira avaliação

Segunda avaliação (peso 2,5): prova integrada envolvendo os conteúdos de linguagem oral e audiologia. Os
conteúdos que serão cobrados serão informados antecipadamente aos alunos

Terceira avaliação (peso 1 ,0): seminário sobre casos clínicos envolvendo as principais doenças que acometem
o sistema auditivo nas crianças. As doenças auditivas a serem abordadas serão distribuídas aos grupos no
primeiro dia de aula. Os grupos deverão apresentar uma breve descrição da fisiopatologia da doença, elaborar um
caso clínico envolvendo um indivíduo que tenha sido acometido pela referida doença. explicar a
anamnese/entrevista e como deve ser feita a avaliação auditiva e de linguagem desse paciente. Enviar



previamente a apresentação oral para o professor responsável pelo modulo. A avaliação do desempenho durante
a apresentação oral e a arguição será individual

Quarta avaliação (peso 1,0): nota prática de linguagem e audiologia. A nota prática de audiologia será
composta pelos seguintes critérios: observação da frequência, participação dos alunos nas atividades solicitadas,
raciocínio teórico-prático e respostas dadas pelos alunos para as perguntas feitas pelo professor durante as aulas
práticas. A nota prática de linguagem será composta pela frequência e participação às aulas práticas, nota e
entrega dos trabalhos no prazo estabelecido, conforme previsto no cronograma. As duas notas serão somadas e
será feita uma média aritmética para compor a nota desta quarta avaliação.
- Quinta avaliação integrada (peso 3,0): prova integrada envolvendo os conteúdos de linguagem oral e
audiologia. Os conteúdos que serão cobrados serão informados antecipadamente aos alunos

A média final do módulo será calculada mediante a média ponderada de todas as avaliações. ou seja, de acordo
com a seguinte fórmula

Média final do Módulo = 1' aval. x 2,5 + 2' aval, x.2,$t.3t3yBI. x 1,0 + 4' aval. x 1.0 + 5a aval. x 3.0
10

Os alunos que faltarem às provas teóricas deverão procurar a secretaria para solicitar segunda chamada dentro
de 72h. conforme a Legislação vigente na UFSC (Resolução 017/cUn/97)

As justificativas de falta em estágios e aulas práticas, pedidos de segunda chamada ou revisão de prova poderão
ser feitos por e-mail. Será necessário preencher o mesmo formulário (Disponível no site WWW:!gn:ilÍ$ç:b! ->
Formulários -> Alunos -> Justificativa de falta//Pedido de Segunda Chamada ou Revisão) e digitalizar os
documentos que justifiquem a ausência (atestado médico, comprovante de presença em atividades etc) e enviar
ambos ao e-mail do Departamento: ©n@çQ111alQ:u!$ç: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
O1 7/cUn/97

XI. NOVA AVALIAÇÃO
Não existe uma nova avaliação, uma vez que o módulo contempla aulas práticas(Resolução 017/cUn/97)

XII. CRONOGRAMA

AULAS TEORICAS E PRATICAS
CONTEUDODATAS

1 1 /03/1 9
segunda-feira

CH

2h

2h

2h

PROFESSOR
Profa. Helena Ferro BlasiAula teórica:

- Princípios Gerais da avaliação da Linguagem escrita
Aula prática audiologia - Turma A:
Explicação da rotina e funcionamento das aulas práticas
Aula prática audiologia - Turma B:
Explicação da rotina e funcionamento das aulas práticas
Aula teórica
- Apresentação do Módulo
- Divisão dos grupos de trabalho para o semestre inteiro
- Entrega da anamnese de dois casos clínicos a serem
estudados por todos os grupos: caso 1 - criança de 3 anos e
caso 2 -- criança de l ano. Os alunos deverão buscar na
literatura informações a respeito de como deve ser feita a
avaliação da linguagem e da audição dessas crianças. Cada
grupo deverá elaborar e entregar as questões de
aprendizagem
- Tutoria das questões de linguagem
Aula teórica:
- Tutoria audiologia: Este momento os alunos deverão utilizar
para a resolução dos casos clínicos apresentados no
primeiro dia de aula. O professor estará disponível para o
direcionamento dos estudos dos alunos. bem como para
auxílio na busca do referencial teórico a ser seguido

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt
Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

1 2/03/1 9
(terça-feira)

2h Profa. a contratar

1 3/03/19
(quarta -fe ira )

2h Profa. Daniela Polo Camargo
da Salva

14/03/1 9
(quinta-fe ira )

Aula teórica:
Ayglj ano de vida.

2h
Profa. Daniela Polo Camargo



 
1 5/03/1 9

(sexta-feira)

1 8/03/1 9

segunda-feira

1 9/03/1 9
(terça-feira)

20/03/1 9
(quarta-feira)

21 /03/1 9
(quinta-fe ira )



02/04/1 9
terça-feira

03/04/1 9
(quarta-fe ira )

04/04/1 9
(quinta-feira)

05/04/1 9
(sexta-feira)

08/04/1 9

(segunda-feira)

09/04/1 9
(terça-feira)



 
22/04/1 9

(segunda-feira)

23/04/1 9
(terça-feira)

24/04/1 9
(quarta-feira)

25/04/1 9
(quinta-feira)

26/04/1 9
(sexta-feira)

29/04/1 9
segunda-feira



dos estudos dos alunos, bem como para auxílio na busca do
referencial teórico a ser seguido.
Aula teórica:

Princípios gerais da avaliação do Processamento Auditivo
(Central): fundamentos. objetlvos, fatores que podem
interferir na avaliação e pré-requisitos para a avaliação
comportamental do PA(C).

Avaliação do PA(C): anamnese, observação do
comportamento auditivo e da linguagem
- Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo
Devolutiva da I' Avaliação: prova teórica da unidade l
Audioloaia

Aula teórica
Tutoria: Este momento os alunos deverão utilizar para a
resolução dos casos clínicos apresentados no primeiro dia de
aula. O professor estará disponível para o direcionamento
dos estudos dos alunos, bem como para auxílio na busca do
referencial teórico a ser seguido.
Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Apresentação oral em grupo: avaliação do comportamento
in fa nti l
Quarta Avaliação: avaliação do comportamento infantil
Aula teórica:
- Avaliação do aspecto semântico da linguagem
Aula prática audiologia - Turma A:

Demonstração dos materiais utilizados para realizar a
avaliação do processamento auditivo (central).
- Anamnese PA - Avaliação Simplificada do Processamento
Auditivo

08/05/1 9
(quarta-feira ) 2h Profa. Daniela Polo Camargo

da Silva

09/05/1 9

(quinta-feira)
2h Profa. Daniela Polo Camargo

da Silva

l0/05/1 9
(sexta-feira) 2h Profa. Mana lsabel d'Ávila

Frestas

1 3/05/1 9

segunda-feiras
2h Profa. a contratar

14/05/1 9
(terça-feira) 2h Profa. Fernanda Aurélio

Patatt

Aula prática audiologia - Turma B
Demonstração dos materiais utilizados para realizar a

avaliação do processamento auditivo (central).
Anamnese PA - Avaliação Simplificada do Processamento

Auditivo
Aula teórica:
- Apresentação das respostas às questões elaboradas
referentes aos dois casos clínicos dados na primeira aula:
todos os grupos deverão apresentar as questões levantadas

ara a resolução dos casos
Aula teórica:
Anamnese de PAC em criança e adulto com queixa de DPAC

2h
Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

2h
Profa. Mana lsabel d Ávila
Freitas

1 5/05/1 9

(quarta-feira)
2h Profa. Fernanda Aurélio

Patatt

1 6/05/1 9

uinta-feiras
1 7/05/1 9

(sexta-feira)
20/05/1 9

segunda-felral

Aula teórica:
Testes Monoaurais de Baixa redundância

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Protocolos de avaliação da linguagem oral
Aula teórica:
- Avaliação do aspecto morfossintátíco da lin
Aula prática audiologia - Turma A:
- Testes monoaurais de baixa redundância

2h

2h

2h

2h

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt
Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

uaaem
Profa. a contratar

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

Aula prática audiologla - Turma B:
- Testes monoaurais de baixa redundância
Aula teórica:

Avaliação da Pragmática(ABFWI
Aula teórica:
Testes de interação binaural

21 /05/1 9
(terça-feira)

22/05/1 9
(quarta-fe ira )

al. Profa. Fernanda Aurélio
'' ' Patatt

23/05/1 9
uinta-feira

Aula teórica:
Testes Dicóticos

ai... l Prosa. Fernanda Aurélio
'' ' l Patatt



24/05/1 9
(sexta-feira)

27/05/1 9
segunda-feira

Aula prática linguagem - todas as turmas:
Protocolos de avaliação da linauaaem oral

Aula teórica:
Avaliação do aspecto fonológico da linguagem

Aula prática audlologia - Turma A:
- Testes de integração binaural e testes dicóticos

2h l Prosa. Mana lsabel d Avlla
Frestas

2h l Profa. a contratar

2h

2h

2h

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

28/05/1 9
(terça-feira)

Aula prática audiologia - Turma B:
Testes de integração binaural e testes dicóticos

Aula teórica:
Escalas de Avaliação de Autismo

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt
Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

29/05/1 9
(quarta-feira)

Aula teórica
Testes do Processamento Auditivo Temporal
- Casos de avaliação do processamento auditivo.
Aula teórica:
- Tipos de DPA(C)

Interpretação da avaliação do processamento auditivo
Aula prática linguagem - todas as turmas
- Apresentação oral em grupo: avaliação da linguagem
infantil
Quarta Avaliação: avaliação da linguagem infantil
Aula teórica:

Avaliação do aspecto fonológico da linguagem
Aula prática audiologia - Turma A:
- Testes do processamento auditivo temporal

2h S=15i Fernanda Aurélio

30/05/1 9
(quinta-fe ira )

.. l Profa. Fernanda Aurélio
'' ' Patatt

31 /05/1 9
(sexta-feira) .. l Profa. Mana lsabel d'Ávila

É.ll l . ..Frestas

03/06/1 9
segunda-feira 2h l Profa. a contratar

2h f:11i Fernanda Aurélio

04/06/1 9

(terça-feira)

Aula prática audiologia - Turma B:
- Testes do processamento auditivo temporal 2h

2h

Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

Aula teórica:
Avaliação de linguagem na abordagem discursiva

Aula teórica:
- Entrega da anamnese de dois casos clínicos a serem
estudados por todos os grupos: caso 1 - adulto e caso 2 -
Idoso. Os deverão buscar na literatura informações a respeito
de como deve ser feita a avaliação da linguagem e da
audição dessa população
Os alunos deverão elaborar e entregar as questões

Profa. Mana lsabel d Ávila
Frestas

05/06/1 9
(quarta-fe ira ) 2h fl::i Fernanda Aurélio

06/06/1 9
(quinta-fe ira )

Aula teórica
Tutoria: Este momento os alunos deverão utilizar para a

resolução dos casos clínicos apresentados no primeiro dia de
aula. O professor estará disponível para o direcionamento
dos estudos dos alunos. bem como para auxílio na busca do
referencial teórico a ser seguido
Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Discussão de vídeo sobre avaliação da linguagem escrita
Aula teórica:
- 2' Avaliação: prova integrada das unidades l
(Audiologia) e lll (Linguagem Oral)

2h i131ii Fernanda Aurélio

07/06/1 9

sexta-feira)
1 0/06/1 9

(segunda-feira)

2h l Profa. Mana lsabel d'ÁÜiiã
Freitas

2h Profa. a contratar

Aula prática - Turma A
Testes de processamento temooral

Aula prática -- Turma B
- Testes de processamento temooral
Aula teórica:
- Tutoria: Este momento os alunos deverão utilizar para a
resolução dos casos clínicos apresentados no primeiro dia de
aula. O professor estará disponível para o direcionamento
dos estudos dos alunos, bem como para auxílio na busca do
referencial teórico a ser seguido

2h Frota: Fernanda Aurélio
' ' Patatt

1 1 /06/1 9
(terça-feira) Profa. Mana lsabel d'Ávila

2h l Freitas



1 2/06/1 9
(quarta-feira)

1 3/06/1 9

(quinta-fe ira )

14/06/1 9

(sexta-feira)

1 7/06/1 9

segunda-feira

1 8/06/1 9

(terça-feira)

1 9/06/1 9
(quarta-feira)

20/06/1 9

(quinta-fe ira )



02/07/1 9

(terça-feira)
Aula prática audiologia - Turma B

Finalização da avaliação do processamento auditivo na
criança

Elaboração do relatório de avaliação do processamento
auditivo do paciente avaliado
Aula teórica:
- Avaliação das Disartrias e Apraxia de Fala

.. l Profa. Fernanda Aurélio
'' ' Patatt

2h j?rofa. Mana lsabel dÁvila
Freitas

Aula teórica:
- 3' Avaliação Integrada: Seminário

(quarta-fe ira ) 2h S11:i Fernanda Aurélio

04/07/1 9 1 Aula teórica

(quinta -feira ) 3' Avaliação Integrada: Seminário ( continuação)
2h Erofa: Fernanda Aurélio''' l Patatt

05/07/1 9
sexta-feiras
08/07/1 9

segunda-feira
09/07/1 9

(terça-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Protocolos de avaliação da linguagem de adultos
Aula teórica:
- Revisão dos conteúdos para a r)rova
Aula prática audiologia - Turma A:
- 4' Avaliação Integrada: Divulgação e Devolutiva da
avaliação do Processamento Auditivo Devolutiva da nota de
rática de audioloaia

Aula prática audiologia - Turma B
- 4' Avaliação Integrada: Divulgação e Devolutiva da
avaliação do Processamento Auditivo Devolutiva da nota de
rátíca de audioloqia

Aula teórica:
- Avaliação das Demências
Aula teórica
- Revisão dos conteúdos de audiologia para a prova
integrada

Freitas

2h l Profa. a contratar

2h S;i3i Fernanda Aurélio

.. l Profa. Fernanda Aurélio
2h b i

Freitas

1 0/07/1 9

(quarta-feira) 2h S;llii Fernanda Aurélio

1 1 /07/1 9
(quinta-feira)

Aula teórica
5a Avaliação Integrada: Prova Integrada dos conteúdos

das unidades l (Audioloqia) e lll (Linguagem Orall
Aula prática linguagem - todas as turmas:
- 4e Avaliação Integrada: Divulgação e Devolutiva da
gygjjgção das aulas práticas de linguagem
Atividade Moodle
Aula prática linguagem - todas as turmas
- Exercício de análise da linguagem de pacientes adultos
Atividade Moodle
Aula teórica audiologia

2h il:lÍli FernandaAurélio

12/07/1 9
(sexta-feira) .. l Profa. Mana lsabel d'Ávila

Freitas

4h

4h

Profa. Mana lsabel d'Ávida
Freitas

Profa. Daniela Polo Camargo
da Salva / Profa. Fernanda
Aurélio Patatt
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