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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINAWASE Ne DE HORAS-AULA
SEMANAIS

TOTAL DE HORAS-
AULA

SEMESTRAIS

PRÁTICAS
3h

162h (teórica)
54h (prática)

Total = 216 horas

HORÁRIO

TURMA TEÓRICA TURMA PRATICA

2082002 - Prof'. Femanda Aurélio Patatt
4091 003 - Prof" Aline Mau de Oliveira Vassoler/ Prole
Mana lsabel d'Ávila Freitas
6082002 - Prosa. melena Ferro Blasi
6101002 - Prol". Femanda Aurélio Patatt

4073002 - Prosa. Mana lsabel d'Avila
Frestas (linguagem) T todas as turmas
5 1 01001 - Prof". Femanda Aurélio Patatt

(audiologia) -- todas as turmas

111. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) no 2' semestre 2018

Prof" Aline Mau de Oliveira Vassoler

Prosa. Helena Ferro Blasi(responsável)
Prosa. Mana lsabel Frestas d'Àvila Frestas
Prof'. Femanda Aurélio Patatt

iv., PRÉ-iiEQUISnO (s)

CÓDIGO l NOME DA DISCIPLINA
FON 7402 O processo de investigação diagnóstica aplicado à Fonoaudiologia l

V. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

VI. EMENTA

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



VII. OBJETIVOS

l Objetivos gerais:
e Capacitar o aluno a realizar terapia fonoaudiológica individual e em grupo nas áreas da linguagem

oral, escrita e audição.
e Capacitar ó aluno a realizar o processo de seleção, indicação e adaptação de próteses auditivas em

crianças, adultos e idosos;
8 Entender o íüncionamento e as indicações do Implante 'Coclear e Sistema de Frequência

Modulada.

2=Objetivos específicos:
Discutir os princípios dos diferentes modelos teóricos de terapia fonoaudiológica
Interpretar os resultados obtidos nas avaliações fonoaudiológicas elsuas implicações para o
processo terapêutico.
Desenvolver raciocínio crítico .para embasar a elaboração de: avaliações, encaminhamentos,
contitos interdisciplinares, processos terapêuticos, relatório de evolução e alta terapêutica.
Discutir a atuação fonoaudiológica junto à família e escola
Explicar os conceitos E aplicação dós dispositivos auditivos, instrumentos de observação, testes
específicos, para a seleção, adaptação e validação das próteses auditivas.

VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Unidades l Conteúdo Programático

UNIDADE 1 1 Processos Terapêuticos nos casos de:
Terapia das 1 - Diülculdades de Leitura e Escrita, Dislexia, Disgrafia,
Alterações de l DisortograHla e Dificuldades de escrita nas alterações
Escrita l neurológicas

- Diversas Abordagens
Atendimento individual e em grupo

Processo Terapêutico individual e em grupo em casos

- Atraso/Distúrbio de Linguagem
-Desvio Fonológico
- Gagueira
- Afasta,

- Distúrbios. cognitivo-linguísticos: comprometimento
cognitivo leve e demências
- Disartria
- Apraxia de fala

(Re) Habilitação para alterações do sistema auditivo
central:

- Terapia para Distúrbio do Processamento Auditivo
(Central) Formal e Informal
-Utilização de soRwares na (Re) habilitação auditiva
(Re) Habilitação para alterações do sistema auditivo
periférico:
-Abordagem Oralista
-Abordagem Comunicação Total
- Abordagem Bilíngue
-Uso do Sistema de Frequência Modulada

de

CH Estratégia

Exposição dialogada
Estudo de Casos
Apresentação de vídeos

36h/a (T)

UNIDADE ll
Terapia das
Alterações de
Oralidade

Exposição dialogada
Leituras
Seminário
Exercício de raciocínio
clínico
Discussão de Casos

54h/a (T)

UNIDADE
111

Terapia das
Alterações da
Audição

Exposição dialogada
Estudo de casos

Apresentação de vídeos
36h/a (T)
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UNIDADE
lv

- Indicação, seleção, verificação e validação do uso de
próteses auditivas e tecnologia assistiva em audição
- Considerações sobre a adaptação de próteses
auditivas em crianças, adultos e idosos
- Indicação e atuação fonoaudiológica no Implante
Coclear
- Orientação ao candidato, família e escola sobre o uso
dos dispositivos auditivos
- Atualidades em próteses auditivas implantáveis e
sistema de frequência modulada
- Observação do atendimento de pacientesçandidatos
ao uso de próteses auditivas
- Aulas práticas de terapia fonoaudiológica e prótese
auditiva

Prótese
Auditiva Exposição dialogada;

leitura, exercício.s, visitas
técnicas, discussão de
casos clínicos

36h/a (T)

UNIDADE V
Práticas
Terapêuticas

54h/a (P)
Observação de
atendimentos terapêuticos
e de prótese auditiva

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas teóricas serão feitas por meio de exposições dialogadas, leituras de artigos científicos,
apresentação de vídeos, resolução de problemas e de casos clínicos e trabalhos em grupo.
Os recursos didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (da/a- s/zow), quadro branco,
intemet, livros técnicos, revistas científicas.
Nas aulas práticas de terapia fonoaudiológica, os alunos observarão atendimentos clínicos semanalmente
por l hora na Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UFSC, conforme distribuição que será feita no
primeiro dia de aula, e posteriormente, discutirão os casos e o planejamento terapêutico com a professora
em sala de aula durante l hora-aula por semana. As aulas práticas de próteses auditivas serão ministradas
na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFSC e em sala de aula. Nessas aulas práticas os alunos irão
manusear os equipamentos audiológicos para aprenderem a realizar .o processo de seleção e adaptação de
próteses auditivas. Os acadêmicos farão, também, visitas a Centros Auditivos e a Serviços de Saúde
Auditiva para conhecer a rotina de atendimento de pacientes neste ambiente de trabalho. Por Him, farão
observações de atendimentos de candidatos ou já usuários de Implante Coclear.

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1) Avaliações Integradas (I' avaliação): serão 3 provas teóricas integradas sendo uma envolvendo
os conteúdos das unidades l e ll (Pl-l), uma envolvendo os conteúdos das unidades 111 e IV (Pl-2)
e uma envolvendo os conteúdos das unidades 1, 11, 111 e IV (Pl-3): peso 2,25 cada prova na média

2) Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos - PTF (2' avaliação): serão l PTF da unidade 1, 4 PTFs
da unidade ll e l PTF da unidade 111: será feita a média simples compondo a nota da 2' avaliação,
a qual terá peso 2,0 na média final do módulo.

3) Avaliação Prática (3' avaliação): haverá uma nota da prática de terapia e uma nota da prática de
audiologia. Essas duas notas serão somadas e divididas por dois, resultando em uma média a qual terá
peso 1 ,25 média final. Os critérios para as notas estão descritos a seguir:

a) Terapia fonoaudiológica:
Presença e participação nas observações (peso 3,0): a presença deverá ser comprovada com folha de

presença assinada diariamente pela professora-orientadora do estágio; e a participação na aula prática
será avaliada a partir do relato das professoras-orientadoras dos estágios.
- Relato oral nas supervisões e registro diário individual de observação terapêutica (peso 4,0):
participação nas supervisões em sala de aula, onde os alunos terão que relatar suas observações e
analisar criticamente o caso que está acompanhando. Os registros devem ser entregues na aula prática,
que ocorre em sala de aula, na semana subsequente à data da observação para a professora assinar.
- Apresentação de casos clínicos: duas atividades realizadas em sala de aula, conforme cronograma a
ser apresentado, contenda 4q4

âtnal
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terapêutico com análise crítica (peso 3,0)
b) Audiologia:

- Apresentação e relatório da visita aos Centros. Auditivos e de observação de atendimento de pacientes
(peso 2,5)

- Presença, pontualidade, postura e biossegurança (peso 0,5)
Conhecimento teórico e habilidades práticas (peso 1 ,0)

- Prova prática (peso 6,0).

Média fina[ do Módu[o = (1'. àva]íaçãQ (P]-]~] x 2,25) t (]', ata]iação (P1-2) x 2,25) t (]?: ava]iação
Pl-3) x 2.25) + (2'. avaliação (PTFs) x 2.0) + (3' avaliação prática) x 1 ,25

Os alunos que faltarem às avaliações teóricas e/ou práticas deverão procurar a secretaria para solicitar
segunda chamada dentro de 72h, confomle a Legislação vigente na UFSC (Resolução 01 7/cUn/97).
A avaliação do rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na UFSC
(B:esolução 017/cUn/97).
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XI. NOVA AVALIAÇÃO

Não existe uma nova avaliação nessa disciplina, tendo em vista que a mesma apresenta aulas práticas
(Resolução 017/cUn/97)

+

XII. CRONOGjtAMA

AULAS .TEORICAS E PRATICAS

DATAS CONTEUDO
CH

PROFESSOR

Aula teórica (1) T Prótese Auditiva:
30/07/201 8 1 - Apresentação do Plano de Ensino

(segunda-feira) l -- Implicações das perdas auditivas na compreensão de
Tala

2h Prosa. Femanda Aurélio Patatt

Aula prática (1.) -- Terapia:
- Apresentação das aulas práticas de terapia e
distribuição dos alunos nos grupos de observação na
Clínica-Escola

2h Prosa. Mana lsabel Frestas

01/08/201 8
(quarta-feira)

Aula teórica (1) Linguagem Oral:
- Introdução ao processo terapêutico
- Relação terapeuta X paciente

3h l Prosa Aline Mau de Oliveira

Aula teórica ( 1) -- Linguagem Escrita:
- Intervenção da Linguagem escrita03/08/201 8

(sexta-feira)

2h l Prof' Helena Ferro Blasi

Aula teórica(1) Audio Educacional:
Histórico da área da Surdez e Fonoaudiologia

2h l Prosa. Femanda Aurélio Patíitt

Aula teórica (2) -- Prótese Auditiva:
- O candidato ao uso de um sistema de

amplificação sonora
- Princípios gerais sobre o processo de indicação,
seleção e adaptação das próteses auditivas
Semana de Amamentação

06/08/201 8

(seguhda-
feira)

2h l Prosa. Femanda Aurélio Patatt
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27/08/201 8
(segunda-

feira)

29/08/201 8

(quarta-feira)

30/08/201 8

(quinta-feira)

3 1/08/20 1 8

(sexta-feira)

03/09/201 8
(segunda-

feira)
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08/1 0/201 8
(segunda-

feira)

  1 0/1 0/20 1 8

(quarta-feira)

  1 1/1 0/20 1 8

(q uinta-fe ira)

 
1 2/ 1 0/201 8

(sexta-feira)





1 6/1 1/201 8

(sexta-feira)
DIA NÃO LETIVO
Aula teórica (1 6) (Via Moodle) -- Audio Educacional:
- Uso do Sistema de Frequência Modulada

2h l Prosa. demanda Aurélio Patatt

19/1 1/201 8
(segunda-feira)

Aula teórica( 1 7) -- PróteseAuditiva:
- Revisão conteúdos ministrados 2h l Prosa. Femanda Aurélio Patatt

Aula prática (1 7) -- Terapia:
- Supervisões sobre as observações realizadas21/1 1/201 8

(quarta-feira)
2h l Prosa. Mana lsabel Frestas

Aula Teórica(1 7) -- Linguagem Oral
- Terapia em Grupo 3h l Prosa. Mana lsabel Fréitas

Aula teórica( 1 7) --. Linguagem Escrita:
- Revisão dos conteúdos para a prova integrada final23/1 1/201 8

(sexta-feira)

2h l Prof" Helena Ferro Blasi

Aula teórica (1 7) -- Audio Educacional:
- Atividades de revisão(moodle) 2h l Prosa. Femanda Aurélio Patatt

26/1 1/201 8
(segunda-feira)

Aula teórica (1 8) -- Prótese auditiva:
- Atividades de revisão (moodle) 2h l Prosa. Femanda Aurélio Pataft

Aula prática (1 8) -- Terapia:
- 3' AVALIAÇÃO - Prática/ TERAPIA

Apresentação oral dos casos observados ao longo do
semestre

28/1 1/201 8

(quarta-feira)
2h l Prosa. Mana lsabel Frestas

Aula Teórica (1 8) -- Linguagem Oral:
- Revisão dos conteúdos para a prova 3h l Prosa. Mana lsabel Frestas

30/1 1 /201 8
(sexta-feira)

Aula Teórica (1 8) --i,inguagem Escrita/Prótese
auditiva:
- I' AVALIAÇÃO - 3'. PROVA INTEGRADA
Pl-3 (Unidades l, ll, lll, IV)

4h Prof' Heleha Ferro Blasi/Prosa
Fernanda Aurélio Patatt
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chamada: 616.89-008.4 D611 2.ed.

2.ed.r.a

Prosa Aline Mau de Oliveira Vassoler

Prosa. Fernanda Aurélio Patatt

Prosa melena Ferro Blasi

Prof' Mana lsabel d'Ávila Frestas

Prof'. Patrícia Haas
Chefe do Departamento de Fonoaudiologia

nÍt, i c ponoaudiologia
,ct3s da Saúde :

!êiãi(ãg\anta (át3rlnáAprovado na Reunião do Colegiado do

Prof.a Renata C
Coordenadora

em Fonoàu
Portaria
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