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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA / FASE

Estágio em Fonoaudiologia
Ambulatorial / 6' fase

DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAIS

TEÓRICAS PRATICAS
07h 126h

11. HORÁRIO
TURMA TEORIZA

3073003 Turma A -- Profa
3073004 Turma B -- Profa
4073004 Turma A -- Profa
5073003 Turma B -- Profa

Aline Mau de Oliveira
Fernanda Zucki Mathias
Renata Coelho Scharlach
Aline Mau de Oliveira

TURMAS PRATICAS

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S
1) Profa. Aline Mau de Oliveira
2) Profa. Fernanda Zucki Mathias
3) Profa. Renata Coelho Scharlach (professor responsável)

IV. PRE-REQUISITO {S
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

FON 7502 Módulo Xl: O Processo Terapêutico l
FON 7501 Módulo X: O Processo de Investigação Diagnóstica Aplicado à Fonoaudiologia ll

Etica em SaúdeFON 7306

V. CURSO (S) PARA O QUALflS) A DISCIPLINA OFERECIDA
CURSO DE GRADUA .O EM FONOAUDIOLOGIA

VI. EMENTA
41yqçagEgnoaudiológica na área da linguagem e da audição

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Realizar avaliações fonoaudiológicas nas áreas de audiologia, linguagem, motricidade orofacial e voz em pacientes
infantis. adolescentes. adultos e idosos
Objetivos Específicos
Efetuar procedimentos avaliativos para crianças. adolescentes, adultos e idosos
Desenvolver raciocínio crítico para embasar a relação entre teoria-prática
Estabelecer o parecer fonoaudiológico dos casos atendidos
Realizar a devolutiva das avaliações aos pacientes atendidos
Realizar os encaminhamentos necessários aos casos atendidos
Estabelecer uma prática integrada entre escola. família e demais profissionais que atendem cada caso
Relacionar quisas atuais com o caso em atendimento



VIII. CONTEÜDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE 1 1 - Avaliação audiológica básica em crianças (acima de 7
Avaliação l anos), adolescentes. adultos e idosos.
Audiológica

CH
72h(P)

Estratégia
Atendimento de pacientes
e supervisão clínica.
Estudos de casos
Resolução de problemas
Leituras
Atendimento de Pacientes
e supervisão clínica

UNIDADE ll
Avaliação
Fonoaudioló
gtca

Avaliação e orientação fonoaudiológica.
54h(P)

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Os estágios referentes à Unidade l serão realizados na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFSC, no Edifício Santa
Clara (Reitoria 11). Neste estágio os alunos realizarão avaliação audiológica básica em crianças (acima de sete anos).
adolescentes. adultos e idosos. com a supervisão do professor responsável. Os atendimentos serão realizados em
grupos de no máximo quatro alunos. Cada grupo de atendimento será responsável pela avaliação audiológica de um
paciente por dia de estágio. Os alunos terão 2 horas e 20 minutos para cada atendimento. sendo reservadas 2 horas
para a realização da avaliação audiológica (anamnese. audiometria, logoaudiometria e imitanciometria) e 20 minutos
para o preenchimento dos protocolos. formulação de relatórios e devolutiva ao paciente. Antes dos atendimentos os
alunos terão 60 minutos de supervisão para o estudo e discussão dos casos atendidos na semana anterior. Este
horário também será destinado à discussão de textos e aprofundamento de conteúdos teóricos necessários para a
fundamentação da atuação prática

Os estágios referentes à Unidade ll também serão realizados na Clínica Escola de Fonoaudiologia, no Edifício Santa
Clara (Reitoria 11). Serão atendidos pacientes de todas as faixas etárias. Serão realizados dois horários de supervisão
e um horário de atendimento de pacientes. Para o atendimento do primeiro paciente, os alunos serão divididos em
dupla e cada dupla será responsável por realizar avaliações fonoaudiológicas. contatos interdisciplinares e orientações
(que podem ser em grupo ou individuais). Já para o atendimento dos segundo paciente, os alunos atenderão
individualmente. Os alunos deverão elaborar os relatórios dos pacientes e encaminhamentos pertinentes

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A nota deste estágio será composta pela média ponderada das seguintes avaliações realizadas

Nota 1: Média da Unidade l(Peso 4,0).
Para a composição desta nota serão realizados:

* I' AVALIAÇÃO - Prova escrita (nota de zero a 10) composta de um caso clínico na qual os acadêmicos deverão
realizar o raciocínio teórico-prático e completar os dados da avaliação audiológica básica (Peso 4,0)

* 2' AVALIAÇÃO - Atuação prática clínica (nota de zero a 10) observada na realização de avaliação audiológica
básica em pacientes acima de sete anos. com base no CHA (conhecimento, habilidades e atitude) - (Peso 6,0)

A MÉDIA para estabelecer a Nota l será calculada mediante a seguinte fórmula

Média Nota l (I' Avaliação x 4) + í2' Avaliação x 6
10

Nota 2: Média da Unidade ll(Peso 4.0)
Para a composição desta nota serão considerados

* 3' AVALIAÇÃO - Relatório clínico (nota de zero a 10) composto pela descrição do caso clínico. contemplando os
dados da avaliação fonoaudiológica, bem como o raciocínio teórico-prático. Este relatório refere-se ao segundo
paciente a ser atendido pelo aluno - (Peso 4.0).

*4' AVALIAÇÃO -- Atuação prática clínica (nota de zero a 10) observada na realização de avaliação
fonoaudiológica em pacientes infantis, adolescentes. adultos e idosos. com base no CHA (conhecimento, habilidades
e atitude) - (Peso 6,0)

A MÉDIA para estabelecer a Nota 2 será calculada mediante a seguinte fórmula

Média Nota 2 (3' Avaliação x 4) + (4' Avaliação x6}
10



Critérios para a composição das notas de atuação prática das Unidades l e ll:
A avaliação será realizada/baseada no CHA seguindo os pesos/critérios: Conhecimento (peso 5.0)
Habilidades(peso 3,0) e Atitude(peso 2,0), abaixo discriminados

Para atribuição da nota referente ao CONHECIMENTO serão considerados
Integração teórico-prática;
Fundamentação teóricas
Planejamento prévio das atividades observando-se as prioridades e materiais a serem utilizados
Participação ativa nas discussões orais referentes a todos os casos atendidos e vivênciasl
Observar e atuar criticamente e de forma articulada com as diferentes demandas sociais

Para atribuição da nota referente às HABILIDADES serão considerados
Capacidade de trabalhar em equipe e de forma interdisciplinar, respeitando os profissionais e acadêmicos que
integram o campo de estágio
Desempenho. desenvoltura. criatividade e flexibilidadel
Habilidade para avaliar. sistematizar e decidir a conduta mais apropriada, em tempo hábil e de acordo com a
dinâmica de trabalho

Habilidade de comunicação e interação com o outro, além do uso de linguagem oral e escrita adequadas às
situaçõesl
Executar com segurança as atividades planejadas.

Para atribuição da nota referente à ATITUDE serão considerados:
Pontualidade e assiduidade=
Entrega e preenchimento dos documentos adequadamente e no prazos
Cumprir o Código de Etica do Fonoaudiólogol
Cumprimento das normas biossegurança e das Normas do Regulamento de Estágios do Curso de graduação
em Fonoaudiologia da UFSCI
Receptividade a críticas, capacidade de auto-avaliação com rigor cientifico e proatividade

- Nota 3: 5' AVALIAÇÃO - DEFESA ORAL INTEGRADA(Peso 2.0). Contemplará o conteúdo das Unidades le 11, na
forma de casos escritos com questionamentos orais sobre os mesmos. Os alunos terão contato prévio com os casos
clínicos. sendo que os mesmos serão disponibilizados na plataforma mood/e com quatro dias de antecedência. Durante
a avaliação o aluno sorteará um caso e terá cinco minutos para lê-lo novamente. fazer suas anotações antes do início
da arguição que durará no máximo 1 5 minutos.

A MEDIA FINAL do estágio será calculada mediante a seguinte fórmula

Média final do Estágio=(Nota lx 4.0) + (Nota 2 x4.0) + (Nota 3 x 2,0)
10

Durante a realização do estágio é obrigatório o uso de jaleco e crachá

C) aluno não pode possuir faltas nas atividades de estágio, segundo o parágrafo l I' do artigo 20'. do capítulo 5', do
Regulamento de Estágios do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da UFSC.

- Em casos excepcionais de ausência do aluno no estágio ou prova. as justificativas de falta, pedido de segunda
chamada de prova ou revisão de prova poderão ser feitos por e-mail. Será necessário preencher o mesmo 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: bn@çgnlala:i!!gç:b!.

As justificativas de falta, pedidos de segunda chamada ou pedidos de revisão de prova deverão ser entregues
à Secretaria do Departamento de Fonoaudiologia em até 72horas (por e-mail ou presencialmente).

Todo o aluno estagiário deverá registrar o estágio no sistema SIARE conforme estabelecido nas disposições contidas
na Lei 11.788 de 25/09/2008. Regulamento Geral de Estágios da UFSC e Regulamento de Estágios do Colegiada do
Curso de Graduação em Fonoaudioloqia-UFSC



XI. NOVA AVALIAÇÃO
Pelo fato da disciplina ser constituída de aulas práticas. não haverá Nova Avaliação (Resolução 017/cUn/97)

DATAS

12/03/2019
(terça-feira)

1 3/03/201 9
(quarta-feira)

14/03/2019
(quinta-feira)

1 9/03/201 9
(terça-feira)



04/04/201 9
(quinta-feira)

09/04/2019
(terça-feira)

l0/04/2019
(quarta-feira)

1 1/04/2019
(quinta-feira)

1 6/04/201 9
(terça-feira)

1 7/04/201 9
(quarta-feira)



08/05/2019
(quarta-feira)

09/05/201 9
jquinta-feira)

1 4/05/201 9
(terça-feira)

1 5/05/201 9
(quarta-feira)

1 6/05/201 9
(quinta-feira)

21/05/2019
(terça-feira)

22/05/2019
(quarta-feira)



 
1 2/06/201 9

(quarta-feira)

1 3/06/201 9
(quinta-feira)

1 8/06/2019
(terça-feira)

19/06/2019
(quarta-feira)

20/06/2019
(quinta-feira)

25/06/201 9
(terça-feira)
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