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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINACODIGO Ng DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS

AULA SEMESTRAIS
Módulo IX: OProcesso de
Investigação Diagnóstica Aplicado a
Fonoaudiologia 1 / 4' fase

10ll.MO
TURMA TEORICA

2101002 Profa. Helena Ferro Blasi/ Profa. Aline Mau de Oliveira
3133002 Profa. AI.ine Mau de Oliveira / Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas
4101002 Profa. Profa. Fernanda Aurélio Patatt / Profa. Simone
Mariotti Roggia
5133002 Profa. Mana Madalena Canina Pinheiro

TURMAS PRATICAS
3082002- Turma A - Profa. Fernanda Aurélio
Patatt/Simone Mariotti Roggia (Clínica de
Fonoaudiologia)
31 01 002- Turma B -Fernanda Aurélio Patatt
Profa Simone Mariotti Roggia (Clínica de
Fonoaudiologia)
61 01 002- todas as turmas - Profa. Mana
lsabel ,d'Ávila Freitas fSala de aula 925 CCS

.s111. PROFESSOR (ES) MINIS'
,'l) Profa. Aline Mau de Oliveira
2) Profa. Helena Ferro Blasi
3) Profa. Mana lsabel D'Ávila Freitas
4) Profa Mana Madalena Canina Pinheiro (responsável)
5) Profa Simone Mariotti RQggjp

IV. PRE-RÉÕUISITO (S
NOME DA DISCIPLINAODIGO

o em AudiologiaInvestiga

Á É OFÇBÇÇIPA

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral /

escrita, leitura enas áreas da linguagem oralCapacitar o aluno a realizar o diagnóstico fonoaudiológico
distúrbios da audição
Objetivos Específicos

modelos teóricos de avaliação fonoaudiológicaDiscutir os princípios dos diferentes
testes específicos. provas de avaliação em linguagem oral, escritaExplicar os instrumentos de observação

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

escrita. leitura. fala. fluência e distúrbios da audição



/

VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO CH Estratégia

UNIDADE l
Avaliação
Audiológica

: Emissões otoacústicas evocadas: fundamentos, tipos,
características e aplicações clínicas.
- Potenciais evocadosauditivos 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 ó sistema auditivo na criança
- Processo avaliativo das alterações de linguagem escrita:
anamnese/entrevista, protocolos e roteiros de avaliação,
diagnóstico fonoaudiológico, encaminhamentos. contatos
interdisciplinares e devolutiva
- Processo avaliativo das alterações de linguagem oral:
anamnese/entrevista. protocolos e roteiros de avaliação,
diagnóstico fonóaudiológico, encaminhamentos, contatos
interdisciolihares 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
Leituras
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 analisar e elaborar relatórios. manusear protocolos de avaliação de
inguagem, observar sessões de avaliação na Clínica-Escola e assistir vídeos de pacientes sendo avaliados para
posterior discussão e apresen 10 da análise

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

Primeira avaliação (peso 2,5): duas avaliações teóricas, sendo uma prova envolvendo os conteúdos teóricos
previamente definidos pelas professoras. da linguagem 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

Hprimeira 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. conforme sorteio feito no início do semestre. 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
inauaaem 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 audíologia 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.
apresentação 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 = [(11ava!.x 2,5) +( 2' aval. x 2.5) + (3' ava]: x 1,0) + (4: ava]. x 1,0) t (!? avqj: X !:Q]
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:!en:tlísç:br ->
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: Ígn@çQ111alQ:tlÍsç: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
r ll //r'l in/q /

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

 
DATAS
05/08/19

(segunda-feira)



Aula teórica:
- Tutoria audiologia: Este momento os alunos deverão utilizar
para . a resolução fios 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

Semana Mundial de Amamentação
Aula teórica
.Avaliação audiológica infantil: fundamentos, entrevista e.

anamnese infantil
- Avaliação audiolóqica infantil no primeiro ano de vida
Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Explicação das aulas práticas
- Roteiro Anamnese/Entrevista
Aula teórica:
- Princípios Gerais da avaliação da Linguagem escrita
Aula prática audiologia -- Turma A:

- Anamnese audiológica infantil- aplicação da
anamnese em um responsável por uma criança de.0
a 6 anos de idade

07/08/1 9
(quarta-feira)

2h
Profa. Fernanda Aurélio
.Patatt

08/08/1 9
(quin ta-feira) 2h

Profa. Mana Madalená
Canina Pinheiro

09/08/1 9
(sexta-feira) 2h

2h

Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

12/08/1 9
segunda-feiras

1 3/08/1 9
(terça-feira)

Profa. Helena Ferro Blasi

2h Profa. Fernanda Aurélio
Patatt

Aula prática audiologia' - Turma B:
- Anamnese audiológica infantil- aplicação da

anamnese em um responsável por uma criança de 0
a 6 anos de idade

2h S:!tFernandaAurõiio

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:
- Emissões Otoacústicas Evocadas: fundamentos
Neurofisiológicos. tipos de emissões otoacústicas.

2h
Profa. Aline Mau de Oliveira
Profa. Simone Roggia

1 4/08/1 9
(quarta-fe ira) 2h l f'rifa. Simone Roggia

15/08/1 9
uinta-feiras
16/08/1 9

(sexta-feira)

Aula teórica:
Avaliação audiolóaica infantil de zero a dois anos de vida
Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Observação da avaliação de um paciente na Clínica-Escola
de Fonoaudiologia.
- Erros comuns na escrita do relatório de anamnese (Via
Moodle
Aula teórica

Diagnóstico diferencial dos Transtornos de Linguagem
Escrita
Aula prática audiologia - Turma A:
- Anamnese audiológica infantil.
- Avaliação audiológica comportamental no primeiro
ano de vida.
Aula prática audiologia -- Turma B=
- Anamnese audiológica infantil.
- Avaliação audiológica comportamental no primeiro
ano de vida.
Aula teórica:
- Introdução à avaliação da linguagem oral: pressupostos
Teóricos
Aula teórica:
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente
.EOET
Aula teórica:

''' l Pinheiro

Profa. Mana lsabel d'Ávila
2h l Freitas

1 9/08/1 9

(segunda-feira) 2h l Profa. Helena Ferro Blasi

20/08/1 9
(terça-feira)

2h E;l11iFernanda.Aurélio

.. l Profa. Fernanda Aurélio:" l b;ã

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

21 /08/19
uarta-feiras
22/08/1 9

(quin ta-feira )

2h l Profa. Simone Roggia

.. l Profa. Mana Madalena
'' ' Pinheiro

Exercícios de avaliação audiológica infantil



23/08/1 9
(sexta-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Observação e discussão da avaliação de um paciente na
Clínica-Escola de Fonoaudioloqia.
Aula teórica:
- Avaliação da da Comunicação mediada
Aula prática audiologia - Turma A:
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente
(EOET) e Emissões Otoacústicas Evocadas - Produto de
Distorção (EOEPD) no equipamento clínico
Aula prática audiologia - Turma B:
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente
(EOET) e Emissões Otoacústicas Evocadas - Produto de
Distorção (EOEPD) no equipamento clínico.
Aula teórica:
- Anamnese/Entrevista na Avaliação da Linauaaem
Aula teórica:
-Emissões Otoacústicas Evocadas - Produto de Distorção
(EOEPD).

.. Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

26/08/1 9
segunda-feiras bela escrita 2h l Profa. Helena Ferro Blasi

2h Erofa: Fernanda Aurélio''' l Patatt

27/08/1 9
(terça-feira)

.. l Profa. Fernanda Aurélio
'' ' Patatt

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

28/08/1 9
(quarta-feira) 2h Profa. Simone Roggia

29/08/1 9
(quinta-feira)

Aula teórica:
- Avaliação audiológica de crianças dois a seis anos Profa. Mana Madalena

2h Pinheiro
Aula via Moodle- Professora participará congresso da

Fundação Brasileria de ORL

30/08/1 9
(sexta-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
Elaboração do relatório de anamnese (aula será no
laboratório de informática do CCSI
Aula teórica:
- Avaliação da Leitura

2h Profa. Mana lsabel d'Ávila
Frestas

02/09/1 9
(segunda-feira) 2h l Profa. Helena Ferro Blasi

Aula prática audiologia - Turma A:
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente
(EOET), Emissões Otoacústicas Evocadas - Produto de
Distorção (EOEPD) e Potencial Evocado Auditivo do Tronco
Encefálico (PEATE) no equipamento de triagem
Aula prática audiologia - Turma B:
- Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente
(EOET), Emissões Otoacústicas Evocadas - Produto de
Distorção (EOEPD) e Potencial Evocado Auditivo do Tronco
Encefálico (PEATE) no equipamento de triagem
Aula teórica:
- Avaliação do comportamento infantil
Aula teórica:
- Indicadores de risco para surdez e triagem auditiva
neonatal

2h Profa. Simone Roggia

03/09/1 9

(terça-feira)
2h l Profa. Simone Roggia

2h Profa. Aline Mau de Oliveira

04/09/1 9

(quarta-fe ira)
2h

Profa. Simone Roggia

Ó8}Ó9i19 IAula teórica:
(quinta-feira) 1 - Avaliação audiológica de crianças maiores do que seis

anos

Profa. Mana Madalena
2h l Pinheiro

06/09/1 9

(sexta-feira)
Aula prática linguagem -todas as turmas:
- PROC - Seleção de materiais para avaliação do
comportamento infantil
Quarta-avaliação: entrega do relatório de anamDglg
Aula teórica:
- Testes para avaliação do processamento fonológico
Aula prática audiologia - Turma A:

Avaliação audiológica de crianças de dois a seis anos
Aula prática audíologia - Turma B:

2h l Profa. Mana lsabel d'Ávida
Freitas

09/09/1 9

segunda-feiras
2h Profa. Helena Ferro Blasi

2h l Profa. Simone Roggia
1 0/09/1 9

(terça-feira)
Avaliação audiológica de crianças de zero a dois anos 2h Profa. Simone Roggia



Aula teórica:
- Protocolos e.escalas para avaliação do desenvolvimento
infantil

2h . l Profa. Aline Mau de Oliveira

Aula teórica:
Potenciais Evocados Auditivos: fundamentos
neurofisiológicos. tipos e classificações
Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálíco

(PEATE): aplicações clínicas

l l/09/t9
(quarta-feira)

2h Profa. Simone Roggia

12/09/1 9 l Aula teórica:
(quinta-feira) l Aconselhamento e devolutiva da avaliação audiologica

infantil.
Profa. Mana Madalena

2h l Pinheiro

1 3/09/1 9
(sexta-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Exibição e discussão de vídeo sobre avaliação da
linguagem infantil

Profa. Mana lsabel d'Ávila
2h l Frestas

1 6/09/1 9
segunda-feira

1 7/09/1 9
(terça-feira)

Aula teórica:
- Avaliação da Escrita
Aula prática audiologia -- Turma A:
Casos clínicos- via moodle
Aula prática audiologia - Turma B:
Casos clínicos- via moodle
Aula teórica:
- Avaliação de Linguagem em crianças sem oralidade
Aula teórica:

Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico
(PEATE): geradores. características, realização do exame
com diferentes tipos de estímulos.
Aula teórica:
- Exercícios e discussão de casos de crianças de 2 a 6 ar
de idade
Aula prática linguagem - todas as turmas:
= Discussão do preenchimento do protocolo de avaliação
criança observada no vídeo da aula anterior
Aula .teórica:
- A dislexia do desenvolvimento no
Aula prática L Turma A
- Realização do PEATE clínico com estímulo clique
- Interpretação de exames de PEATE feito com estímulo
clique
Aula prática - Turma B

Realização do PEATE clínico com estímulo clique
- Interpretação de exames de PEATE feito com estímulo

2h l Profa. Helena Ferro Blasi

2h Profa. SimoneRoggia

2h Profa. Simone Roggia

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

1 8/09/1 9

(quarta-feira) 2h Profa.'Simone Roggia

1 9/09/1 9
(quinta-feira)

Profa. Mana Madalena
2h l Pinheiro

20/09/1 9
(sexta-feira) .. l Profa. Mana lsabel d'Ávila

Freitas

23/09/1 9
segunda-feiras paciente adulto 2h l Profa. HelQna Ferro Blasi

2h Profa. Simone Roggia

24/09/1 9
(terça-feira) 2h' Profa. Simone Roggia

Aula teórica
-la Avaliação: prova teórica das unidades ll e lll
Linguagem Oral e Escrita

Aula teórica:
- PEATE: características do exame nos diferentes tipos de

erda auditiva
Aula teórica:
Entrega da anamnese de dois casos clínicos infantis. Os
deverão buscar na literatura informações a respeito de como
deve ser feita a avaliação da linguagem e da audição dessa
população. Deverão entregar as questões

clique

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

25/09/1 9
(quarta-feira) Profa. Simone Roggia

26/09/1 9
(quin ta-fe ira)

Profa. Mana Madalena
2h l Pinheiro

Tutoria de audiologia : Este .momento os alunos deverão
utilizar para a resolução dos casos clínicos apresentados no
rimeiro 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:
- Casos Clínicos: distribuição, leitura e definição do
rocedimento avaliativo

Aula teórica:
Definição,
adquiridas
Aula prática audiologia -- Turma A:
- Realização do PEATE por frequência específica e VO

27/09/19
(sexta-feira)

2h Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

30/09/19
(segunda-feira) classificação, diagnósticos das dislexias 2h Profa. Helena Ferro Blasi

2h Profa. Simone Roggia

01/1 0/1 9
(terça-feira)

Aula prática audiologia -- Turma B:
- Realização do PEATE por frequência específica e VO 2h Profa Simone Roggia

Aula teórica:
Tutoria de linguagem : 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 teórica: (Atividade Via Moodle)
Reunião Pedagógica do Curso de Fonoaudiologia
- Casos clínicos
Aula teórica:
- la Avaliação: prova teórica da unidade l (Audiologjgl
Aula prática linguagem - todas as turmas:
Quarta Avaliação: apresentação oral dos procedimentos
avaliativos dos casos clínicos
Aula teórica:
- Avaliação do aspecto semântico da linguagem
Aula prática audiologia - Turma A:
Casos clínicos- via moodle
Aula prática audiologia - Turma B:
Casos clínicos- via moodle
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:
- Características do exame nos diferentes tipos de perda
auditiva
XXVll Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
Aula teórica:
- Princípios gerais da avaliação do Processamento Auditivo
(Central): fundamentos, objetivos, 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
XXVll Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
Aula prática linguagem - todas as turmas (Via Moodle):
- Avaliação da Linguagem Escrita: análise de vídeos
xxvll Congresso Brasileiro de FonoaudioIQgj4
Aula teórica:
- Avaliação do aspecto morfossintático da linguagem
Aula prática audiologia - Turma A:
Casos clínicos- via moodle
Aula prática audioloqia - Turma B:

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

02/1 0/1 9
(quarta-fe ira)

2h Profa. Simone Roggia

03/1 0/1 9
uinta-feiras
04/1 0/19

(sexta-feira)

;;ílEEElãiiã üàaàiéhã
2h Profa. Mana lsabel d'Ávila

Freitas

07/1 0/1 9
séau roda-fe ira

08/1 0/1 9
(terça-feira)

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

2h Profa. Simone Roggia

2h Profa. Simone Roggia

Profa. Mana lsabel d'Ávila
2h l Freitas

09/1 0/19
(quarta-feira)

2h Profa. Simone Roggia

1 0/1 0/1 9
(quinta-feira)

.. l Profa Mana Madalena
'' ' Pinheiro

1 1/1 0/1 9
(sexta-feira)

2h l Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

14/10/1 9
segunda-feira

1 5/1 0/1 9
(terça-feira

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

2h Profa. Símone Roggia

2h l Profa. Simone Roqqia



Casos clínicos- via moodle
Aula teórica:
- Avaliação da Fluência
Aula teórica:
- Caso clínicos envolvendo avaliação audiológica infantil,
EOE e PEATE

.. l Profa. Mana lsabel d'Avila
''' l Freitas

16/1 0/1 9

(quarta-feira)
2h l Profal Simone Roggia

1 7/1 0/1 9
(quinta-feira)

Aula teórica
Testes Monoaurais de baixa redundância
Devolutiva da I' Avaliação: prova teórica da unidade l
Audioloaia

Aula prática linguagem - todas as turmas:
Quarta Avaliação: Apresentação oral dos resultados da
avaliação da linguagem escrita observados 0QS vídeos
Aula teórica:
- Avaliação do 'aspecto fonológico da linguagem
Aula prática audiologia -- Turma A:
Casos Clínicos- via moodle
Aula prática audiologia -- Turma B:
Casos clínicos- via moodle
Aula teórica:

Avaliação da Fluência
Dia Internacional de Atenção à Gagueira
Aula teórica:
.- Testes de interação binaural

.. l Profa Mana Madalena
'' ' Pinheiro

1 8/1 0/19
(sexta-feira)

2h l Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

21/1 0/1 9
segunda-feira

22/1 0/1 9
(terça-feira)

2h Profa. Aline Mau de Oliveira

2h l Profa. Simone Roggia

2h l Profa. Simone Roggia
FBÜ'ã;Fãl;;BiÜÜÜiiã

2h l Freitas

23/1 0/1 9
(quarta-feira) 2h l Profa. Simone Roggia

24/1 0/1 9
(quinta-fe ira)

Aula teórica:
- Testes dicóticos 2h

2h

Profa Mana Madalena
Pinheiro

25/1 0/1 9
sexta-feiras
28/1 0/1 9

(segunda-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Avaliação da Fluência
Aula teórica:
Dia não-letivo (Dia do Servidor Público)

Profa. Mana lsabel d'Avila
Frestas

Profa. Aline Mau de Oliveira

Aula prática audiológia - Turma A:
- Demonstração dos materiais utilizados para realizar a
avaliação do processamento auditivo (central).
- Anamnese PA - Avaliação Simplificada do Processamento
Au (j itivo29/1 0/1 9

(terça-feira)
2h Profa. Simone Roggia

Testes monoaurais de baixa redundância e de interação
binau ra l

Aula prática audiologia - Turma B
- Demonstração dos materiais utilizados para realizar a
avaliação do processamento auditivo (central).
-Anamnese PA - Avaliação Simplificada do Processamento
Auditivo 2h l Profa. Simone Roggia

Testes monoaurais de baixa redundância e de interação
binau ra l

Aula teórica:
- Avaliação da Fluência
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.
Tutoria de audiologia: Este momento os alunos deverão
utilizar para a resolução dos casos clínicos apresentados no

2h Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

30/1 0/1 9
(quarta-feira)

2h Profa. Simone Roggia



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

31jiÕjié l ÀÜiã%15i=iêi
(quinta-feira) - Testes do processamento temporal 2h ilflll)iro ria Madalena

2h Profa. Mana lsabel d'Ávida
Freitas

01/1 1/1 9
sexta-feiras
04/1 1/1 9

(segunda-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Casos clínicos: avaliação do adulto e do idoso
Aula teórica:
- 2' Avaliação: prova integrada das unidades l
(Audiologia) e lll (Linguagem Oral) 2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

05/1 1/1 9
(terça-feira)

Aula prática audiologia - Turma A:
Casos clínicos- via moodle
Aula prática audiologia - Turma B:
Casos clínicos- via moodle
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 teórica:
Semana Acadêmica de Fonoaudiologia

2h

2h

Profa. Simone Roggia

Profa. Simone Roggia

2h
Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas

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

2h Profa Sinione Roggia

ó?)l i)ié : l Áüla teórica:
(quinta-feira) l Semana Acadêmica de Fonoaudiologia

.. l Profa Mana Madalena
Pinheiro

08/1 1/19
(sexta-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas: Semana
Acadêmica de Fonoaudiologia 2h Êlgj;sMariaisabel d'Ávila

1 1/1 1/1 9
segunda-feirql

Aula teórica:
- Avaliação do aspecto pragmático da linguagem
Aula prática - Turma A
- Testes dicóticos e de processamento temporal

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

12/1 1 /1 9
(terça-feira)

2h l Profa. Simone Roggia

Aula prática - Turma B
- Testes dicóticos e de processamento temporal
Aula teórica:
- Avaliação Neuropsicológica ehl casos de pacientes com
afasia ou distúrbio cognitivo-linguístico
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
para a resolução dos casos

2h Profa. Simone Roggia

Profa. Mana lsabel d Avila
2h l Freitas

1 3/1 1 /1 9
(quarta-feira) 2h l Profa. Simone Roggia

1 4/1 1/1 9

(quinta-feira)

Aula teórica:
Tipos de DPA(C)
- Interpretação da avaliação do processamento auditivo
central

.. l Profa Mana Madalena
''' -l Pinheiro

1 5/1 1/1 9
sexta-feiras
1 8/1 1/1 9

segunda-fe irai

Feriado Nacional Profa. Mana lsabel d'Avisa
Freitas

2h l Profa. Aline Mau de OliveiraAula teórica:
- Avaliação da linguagem em casos de Transtorno do



Aula prática audiologia -- Turma A:
Casos clínicos- via moodle
Aula prática audiologia - Turma B:
Casos clínicos- via moodle
Aula teórica:
- Avaliação das Afasias

Espectro Autista
1 9/1 1/1 9

(terça-feira)
2h Profa. Simone Roggia

2h Profa. Simone Roggia

Profa. Mana lsabel d'Ávida
2h l Freitas

20/1 1/1 9

(quarta-feira)

Aula teórica
: Avaliação Eletrofisiológica do PA(C)
- Potenciais Evocados Auditivos de Média e de Longa
Latência
Aula teórica
- Devolutiva da avaliação do processamento auditivo central
- Exercícios clínicos de PAC

2h Profa. Simone Roggia

21/1 1/1 9
(quinta-feira)

.. Profa Mana Madalena
''' l Pinheiro

22/1 1/1 9
sexta-feira'
25/1 1/1 9

segunda-feira

Aula prática- linguagem - todas as turmas:
- Casos clínicos: avaliação do adulto e do idoso
Aula teórica:
- Avaliação da linguagem da criança com deficiência auditiva
Aula prática audiologia - Turma A:

Interpretação e devolutlva da avaliação do processamento
auditivo
Casos clínicos de PAC

'' ' Freitas

2h l Profa. Aline Mau de Oliveira

2h . Profa. Simone Roggia

26/1 1/1 9
(terça-feira)

Aula prática audiologia -- Turma B:
- Interpretação e devolutiva da avaliação do processamento
auditivo
Casos clínicos de PAC

2h Profa. Simone Roggia

Aula teórica:
. Avaliação das Disartrias e Apraxia de Fala Adquirida

Profa. Mana lsabel d;ÁÜI ã
2h l Freitas

Aula teórica
- 3' Avaliação Integrada; Seminário27/1 1/19

(quarta-feira) 2h l Profa. Simone Roggia

28/1 1/19 l Aula teórica

(quieta-fe ira) 3' Avaliação Integrada: Seminário (continuação)
2h IProfa.Mana Madalena''' l Pinheiro

29/1 1 /1 9
sexta-feira
02/1 2/1 9

segunda-feira
03/1 2/1 9

(terça-feira)

Aula prática linguagem - todas as turmas:
- Casos clínicos: avaliação do adulto e do idoso
Aula teórica:

Revisão dos conteúdos pára a prova
AuJa prática audiologia -- Turma A:
- 4' Avaliação Integrada: Divulgação e Devolutiva da
avaliação do Processamento Auditivo Devolutiva da nota de

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

rática de audioloqia
Aula teórica:
- Avaliação dos Distúrbios cognitivo-linguísticos:
comprometimento cognitivo leve e demências

2:] FÜÜ Üãiãl;ã6êÍãqÇB
''' l Freitas
2h l Prosa. Aline Mau de Oliveira

2h Profa. Simone Roggia

2h Profa. Simone Roggia

Profa. Mana lsabel d'Ávila
2h l Freitas
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Profa. Aline Mau de Oliveira Profa. Fernanda Aurélio Patatt

Profa. Helena Ferro Blasi Profa. Mana lsabel d'Avila Freitas

Simone Marlotti Roggia cheiro

04/1 2/1 9
(quarta-fe ira)

05/12/19
(quinta-feira)
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