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1. 1DENTIFICAÇAO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA/FASE NQ DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-AULA

SEMESTRAIS
Atuação Fonoaudiológica na
Comunidade ll / 6' fase

TEÓRICAS PRATICAS
02

11. HORÁRIO
TURMA TEORICA TURMAS PRATICAS

2082002 (Turma A) Profa. Carolina Rogel de Souza
2101002 (Turma B) Profa. Carolina Rogel de.Souza
2082002 (Turma C) Profa. Léia Gonçalves Gurge
2101002 (Turma D) Profa. Léia Gonçalves Gurge

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) no 2' semestre 2019
Profa. Carolina Rogel de Souza (Professora responsável)
Profa. Léia Gonçalves Gurgel

IV. PRE-REQUISITO (S
CODIGO

FON 7502
FON 7501
FON 7403
FON 7306

NOME DA DISCIPLINA
Módulo Xl: O Processo Terapêutico l
Módulo X: O Processo de Investigação Diagnóstica Aplicado a Fonoaudiologia ll
Contexto Social e Saúde Coletiva IV
Etica em Saúde

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

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

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral

o e prevenção de saúdeões de promoProgramar e realizar

VIIÍêÓNtÉÚbÕ PROGRAMÁTICO Estratégia
UNIDADE l

Atuação
fonoaudiológica

Ações Fonoaudiológicas em diferentes
instituições de acordo com a demanda

Prática integrada entre a fonoaudlologia
e profissionais de saúde e/ou educação

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. entidades não governamentais. dentre outros). Nas aulas práticas
os alunos realizarão ações fonoaudiológicas interligando saúde e educação e/ou realizando ações de promoção de
saúde. O horário destinado à supervisão também será utilizado para discussão de textos e aprofundamento de
conteúdos teóricos necessários para a fundamentação da prática
Durante a realização das aulas práticas é obrigatório o uso de crachá e jaleca

aula da Instituição, limitação do espaço da sala disponibilizada e dos grupos queDevido à logística dos horários de
estarão envolvidos com a atuação da Fonoaudiologia, as turmas A, B, C e D terão encontros condensados, como
previsto no cronograQq abaixo

.0X'. METODOLOGIA DE AVALIAM
ou trio (conforme o número de alunos por turma). Ala avaliação: Plano de ação elaborado e entregue em dupla

nota (nota de 0 a 10, peso 1,0) será para o trabalho final da dupla ou trio

O objetivo dessa atividade é avaliar a capacidade de planejar atividades para o público em questão,(APAE ou



os para cada público.

O plano de ação deverá conter: atividades propostas e adequadas para cada público (APAE ou ILPI), para cada
semana de campo, com respectivos objetivos. Importante lembrar que, sempre que necessário, o ideal é planejar
mais de uma atividade por dia.

Observar com atenção a data de entrega descrita no plano de ensino
IMPORTANTE: a nota será para a dupla ou trio. portanto a dupla ou trio deve se organizar para realiza-la,

observando as datas de entrega. Problemas e/ou dificuldades no grupo deverão ser resolvidos entre os próprios

integrantes da dupla ou trio antes do final da disciplina

2' avaliação: Relatório em dupla ou trio descritivo e reflexivo sobre as atividades desenvolvidas (nota de 0 a lO,
peso 1 ,0)

O objetivo dessa atividade é .avaliará capacidade do grupo em relacionar á atuação da fonoaudiologia com cada

público e local de atuação. contextualizando com base em referencial teórico pertinente
O relatório deverá conter:

!nlrggt4çãe -- com contextualização do papal da fonoaudiologia no campo. de atuação em questãol

Atividãd : descrição dos objetivos propostos e atividades realizadas para

cada objetivo, com os respectivos resultados, as dificuldades. facilidades e limitações na execução também deverão

ser descritosl

BSÍlexãQ..!ndjyldUa!: qual a expectativa Inicial, como foi a realização durante a prática e qual sua reflexão sobre o

percurso

Observar com atenção a data de entrega descrita no plano de ensino.
IMPORTANTE: a nota será para a dupla ou trio. portanto o grupo deve se organizar para realiza-la. observando as

datas de enlrega~. Problemas e/ou dificuldades na dupla ou trio deverão ser resolvidos pelo grupo antes do final da

disciplina

3' avaliação: o aluno será avaliado. ao longo do semestre, por sua atuação na instituição e no planejamento das

ações (nota de 0 a 10. peso 8). Essa avaliação compreenderá os seguintes aspectos: relação teórico-prática.
discussão em grupo, ética profissional, criatividade e domínio de conteúdo. assiduidade e pontualidade.

O objetivo dessa avaliação é auxiliar o aluno na.construção de conhecimento teórico e prático sobre a atuação da
fonoaudiologia. observando os aspectos acima listados. Essa avaliação resultará em nela..!ndjvldual

Média final:

A média ponderada será calculada de acordo com a fórmula abaixo
Média final =(1' avaliação x 1) +(2' avaliação x 1) +(3' avaliação x 8)

10

As justificativas de falta poderão ser envidas por e-mail. Será necessário preencher o formulário (Disponível no
site www.fon.ufsc.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: !Qn@çenlalQ:u!$ç:br. 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
01 7/cUn/97C

XI. NOVA AVALIAÇÃO



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

+

DATAS

05/08/1 9
(segunda-feira)

12/08/1 9

(segunda-feira)

1 9/08/1 9

(segunda-feira)

26/08/1 9
(segunda-feira)

02/09/1 9
(segunda-feira)

09/09/1 9
(segunda-feira)
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Profa. Carolina Rogel de Souza
Profa. Léia.Gonçalves Gurgel

U gZ

Aprovado na Reunião do Colegiado do.z
ia em J.a.

Piada! Dra. Ana Paula de Oliveira Santana
hefe do Departamento de Fonoaudiologia

(segunda-feira)

1 1/1 1/1 9

(segunda-feira)


