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1. IDENTIFICA .O DA DISCIPLINA
CODIGO NOME DA DISCIPLINA/FASE Ng DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-AULA

SEMESTRAIS
FON 7702 ] Estágio nfantil 1/7' fase TEÓRtCÁS PRÁTICAS

8h

11. HORÁRIO:
TURMA TEORICA TURMAS PRATICAS

2082004 - Turma B: Profa Mana Madalena Canina Pinheiro
31 33004 - Turma B: Profa Ana Paula Branco-Dutra
31 33004- Turma C: Profa Mana Madaleha Canina Pinheiro
51 33004 - Turma A: Profa substituta a contratar
51 33304 - Turma C: Profa substituta a contratar
51 71001 - Turma A: Profa substituta a contratar
61 33003 - Turma A: Profa substituta a contratar

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S
Profa Ana Paula Blanco-Dutra
Profa Mana Madalena Canina Pinheiro - Profa responsável
Prof' substituta a contratar (audiologia)
Prof' substituta a contratar (terapia)

IV. PR .REQUISITO (S
NOME DA DISCIPLINA
Estágio em Fonoaudioloqia Ambulatorial

:ico llMódulo Xll: O Processo Terap

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

VI. EMENTA
Intervenção fonoaudiológica voltada ao atendimento da criança. Avaliação audiológica e do processamento auditivo
central em crian lento auditivo (centras. Terapia do pro

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral: Propiciar ao aluno oportunidades de atuação fonoaudiológjca voltadas para a promoção de saúde
prevenção. avaliação e terapia em crianças

Objetivos Específicos
- Efetuar procedimentos audiológicos utilizados na avaliação audiológica básica de crianças

Realizar avaliação e treinamento auditivo do Transtorno do processamento. Auditivo Central
Desenvolver raciocínio crítico para embalar a relação entre teoria-prática.

- Estabelecer o parecer audiológico dos casos atendidos
- Realizar a conclusão e relatório da avaliação do Processamento Auditivo Central
- Realizar a devolutiva da avaliação audiológica e do Processamento Auditivo Central aos pacientes atendidos
- Realizar os encaminhamentos necessários aos casos atendidos
- Estabelecer uma prática integrada entre escola. família e demais profissionais que atendem cada caso
- Efetuar.avaliação, diagnóstico, aconselhamento, orientações, terapia e atuações necessárias na Clínica Escola de
Fonoaudioloqia da UFSC



VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE l Avaliação audiológica em crianças

Avaliação Processamento Auditivo Central
Treinamento auditivo do Transtorno do

Processamento Auditivo Central em cabina acústica

CH
72h(P)

Estratégia
.Atendimento clínico
supervisionado
.Estudos de casos
clínicos

Discussão de
Atualidades na Área

Avaliação
Audiológica

UNIDADE ll

Intervenção e
processo
terapêutico

Avaliação e diagnóstico em crianças
Intervenções terapêuticas e/ou de promoção de

saúde na população infantil em ambiente clínico

72h(P)
Atendimento de Pacientes
e supervisão clínica
Estudos de casos clínicos

Discussão de
Atualidades na Área

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas práticas e supervisão referentes à Unidade l serão realizadas na Clínica Escola do Curso de
Fonoaudiologia da UFSC. Nas aulas.-práticas os alunos irão realizar avaliação audiológica em crianças de dois a
doze anos de idade, avaliação do Processamento Auditivo Central e treinamento auditivo formal em cabina
acústica em crianças maiores de seis anos de idade com a supervisão do professor responsável pela unidade l
dessa disciplina. Os alunos atenderão durante nove semanas avaliação e terapia formal do processamento
auditivo central e nas outras nove semanas realizarão avaliação audiológica infantil. A turma B e C inbiarão com a
avaliação do processamento auditivo central e a turma A com a avalição audiológica infantil. No treinamento
auditivo formal em cabina acústica os alunos deverão realizar atividades para o paciente realizar treinamento das
habilidades auditivas em casa.
Os atendimentos serão realizados por duplas de alunos. Caso o paciente não compareça ao atendimento o
acadêmico realizará acompanhamento de casos atendidos por seus colegas. Serão utilizadas as primeiras horas
aulas para atendimento. Antes ou após realizar o atendimento, que foi destinado, o aluno deverá acompanhar os
pacientes que ainda estão em atendimento. No término dos atendimentos os alunos terão 50 minlitos de
supervisão para o estudo e discussão dos casos atendidos. O horário destinado à supervisão dos casos atendidos
também será utilizado para discussão de textos e aprofundamento de conteúdos teóricos necessários para a
fundamentação da prática. O acadêmico que não apresentar os textos no .dia selecionado será descontado no
item conhecimento da parte prática. Durante algumas aulas práticas serão realizados exercícios com casos
clínicos de avaliação audiológica básica infantil e de diagnóstico do Processamento Auditivo (central) que
auxiliarão a avaliar o item Conhecimento da parte prática
As aulas práticas referentes à Unidade ll contemplarão atendimentos de linguagem e outras patologias em geral.
bem como específicos de Motricidade orofacial
Os atendimentos de pacientes infantis serão individuais ou em dupla. conforme demanda e necessidade. Haverá
dois horários fixos de fonoterapia semanal para as turmas A. B e C que realizarão os atendimentos na Clínica
Escola de Fonoaudiologia. Além de dois horários de supervisão dos casos. Durante a realização das aulas é
obrigatório o uso de jaleco e crachá. Além de portar material escolar próprio para coletar informações.'preencher
laudos e protocolos. O académico que não portar o jaleco receberá falta e não poderá permanecer no
atendimento

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Neste módulo: serão realizadas três avaliações sendo uma avaliação teórica integrada na forma de uma defesa
de caso e duas avaliações práticas

Primeira avaliação integrada - Defesa de caso (peso 2,0): será realizada uma avaliação integrada na forma de
defesa oral individual de um caso clínico. Os casos clínicos serão selecionados pelo acadêmico 'e pelos
professores do módulo e serão de pacientes atendidos pelos alunos. em sua respectiva turma. durante o
semestre. Será escolhido um caso que integre as unidades que compõe o módulo. O acadêmico deverá entregar
uma síntese do caso para a banca avaliadora com quinze dias de antecedência da data da avaliação. Nesta
avaliação será analisada a composição do relatório, raciocínio teórico-prático utilizado para sustentar arguições e
busca de embasamento teórico para sustentar sua arguição (artigos). O aluno deverá apresentar o caso e
escolher dois artigos científicos para sustentar suas arguições teóricas, sendo que o conteúdo dos artigos deve
ser pertinente ao conteúdo de cada unidade do estágio e com o histórico do caso selecionado. Esta avaliação será
gravada e contará com os professores das duas unidades do módulo para fazer arguição,

Segunda avaliação : Atendimento prático da unidade l (Peso 4,0)
Terceira avaliação - Atendimento prático da unidade ll (Peso 4,0)



As notas práticas do estágio serão calculadas considerando-se os seguintes critérios
Conhecimento(peso 5)l Habilidades(peso 3) e Atitude(peso 2)

Para atribuição da nota referente ao conhecimento serão considerados: integração teórico -práticas fundamento
teórico, planejamento prévio das atividades observando-se as prioridades e materiais a serem utilizadosl
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 interdisciplinarl respeitando os profissionais e acadêmicos que integram o campo de estágios desempenho
desenvoltura, flexibilidade e criatividadel habilidade de avaliar. sistematizar e decidir a conduta mais apropriada,
em tempo hábil e de acordo com a dinâmica de trabalhos habilidade de comunicação e interação com o outro.
além do uso de linguagem oral e escrita adequada às situaçõesl executar com segurança as atividades
planeladas
Para atribuição da nota referente à Atitude serão considerados: pontualidade e assiduidadel entrega e
preenchimento dos documentos adequadamente e no prazos cumprir o Código de Etica do Fonoaudiólogol
cumprimento das normas de 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 cíen.tifico e
proatividade

Cálculo da Média final

A média final será obtida por meio do cálculo da média. ponderada das avaliações

Média Final = (Aval Integrada x 2.0) + (Nota da prática da unidade l x 4.0) t Inata da práliçadaul31dade.!!.x.4.Q
10

O 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. as justificativas de falta 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: fonúDcontato.ufsc.br.

As justificativas de falta e 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 1 1.788 de 25/09/2008. Regulamento Geral de Estágios da UFSC e Regulamento de Estágios do
Colegiado do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da UFSC.

XI. NOVA AVALIA
Não existe uma nova avaliação (Resolução 01 7/cUn/97)

XII. CRONOGRAMA
AULAS TEORICAS E PRATICAS

CONTEUDODATAS
Estágio Audio1 1 .03. 1 9

Apresentação dos protocolos que serão utilizados(segunda-
feira)

Revisão dos testes do processamento auditivo centra

PROFESSORCH
Profa Mana Madalena4h
Pinheiro

Turma: B
1 2.03. 1 9 Estágio Terapia

(terça-feira) Apresentação do plano de ensino- Auditório Graduaçãoccs

4h l Profa Ana Paula Blanco-
Dutra

Apresentação das normas e funcionamento do estágio

Turma: B



Estágio Audio : 4h Prof Mana Madalena
Apresentação do plano de ensino- Auditório Graduação 1 1 Pinheiro

Apresentação das normas e funcionamento do estágio.
ccs

Turma: C

Estágio Terapia
14.03.19

(quinta-feira) l Apresentação das normas e funcionamento do estágio
Apresentação dos protocolos que serão utilizados.

4h l Profa a contratar

Turma: C

Estágio AudiÓ 4h l Profa a contratar

Apresentação do plano de ensino
Apresentação das normas e funcionamento do
Apresentação dos protocolos que serão utilizados

estágio

Revisão da avaliação processamento auditivo central

Turma: A

Estágio Terapia 'IÍÍ THÓtá ã éÓhiFãIãF

Apresentação das normas e funcionamento do estágio

Turma: A

1 5.03.19
(sexta-feira)

Estágio Terapia 3h l Profa a contratar

Apresentação dos protocolos que serão utilizados
Turma: A

1 8.03. 1 9
(segunda-

feira)

Estágio Audio 4h l Profa Mana Madalena
Pinheiro

Revisão avaliação do processamento auditivo central e
avaliação audiológica infantil

Turma: B
Estágio Terapia
Apresentação dos protocolos que serão utilizados.

19.03.19
(terça-feira)

4h Profa Ana Paula Blanco
Dutra

Distribuição de pacientes da lista de espera e de
atendimentos anteriores.
Informações sobre procedimentos e avaliações específicas

Turma: B

Estágio Audio
Apresentação dos protocolos que serão utilizados

4h

Profa Mana Madalena
Pinheiro

Revisão avaliação do rocessamento auditivo central





29.03.19 Estágio Terapia 3h Profa a contratar

(sexta-feira) Atendimento Clinico e supervisão
Tu rm a: .A

01 .04. 1 9
(segunda-

fejra)

Estágio Audio
Atendimento Clinico e supervisão.
Inicio do treinamento auditivo formal em cabina
acústica

4h l Profa Mana Madalena
Pinheiro

Turma B

02.04. 1 9
(terça-feira)

Estágio Terapia
Atendimento Clinico e supervisão.

4h l Profa Ana Paula Blanco
Dutra

Turma: B

Estágio Audio
Atendimento Clinico e supervisão.
Inicio do treinamento auditivo formal em cabina
acústica
Turma: C

4h

Prof' . Mana Madalena
Pinheiro

04.04. 1 9
(quinta-fe ira)

Estágio Terapia
Atendimento Clinico e supervisão

4h l Profa a contratar

Turma: C

Estágio Audio 4h l Profá a contratar

Atendimento Clinico e supervisão

Inicio do treinamento auditivo formal em cabina
acústica
Turma: A

Estágio .Terapia iú l Éióiã à éóúiiãiài

Supervisão
Turma:;A

05.04.1 9
(sexta-feira)

Estágio Terapia iú l õióiã à óóóiiàtãi

Atendimento Clínico e supervisão
Turina: A

08 .04 .1 9
(segunda-

feira)

Estágio Audio
Atendimento Clinico e supervisão.

4h l Prof' Mana Madalena
Pinheiro

Turma B

09.04. 1 9
(terça-feira)

Estágio Terapia 4h l PÍOfa Ana Paula Blanco
Dutra

Clinico e supervisão
Turma: B
Estágio Audio 4h :l Profa Mana Madalena

Pinheiro
Atendimento clinico e supervisão

Turma: C



1 1 .04.1 9
(quinta-feira)

1 2.04. 1 9

(sexta-feira)

1 5.04. 1 9

(segunda-
feira)





 
03.05.19

(sexta-feira)

06. 05. 1 9
(segunda-

feira)

07. 05.1 9
(terça-feira)



 
1 6.05. 1 9

(quinta-feira)

1 7.05. 1 9
(sexta-feira)

20.05.1 9
(segunda-

feira)



Turma: A

27.05.1 9
(segunda-

feira)

Estágio Audio
Atendimento Clinico e supervisão

4h Profa Mana Madalena
Pinheiro

Turma B

(terça-feira)
Turmas: B
Estágio Audio

àli .l f5fiifa Ana Paula Blanco
Dutra

4h Profa Mana Madalena
Pinheiro

Atendimento clinico e supervisão
Turma: C

30.05.1 9
(quinta-feira)

Estágio Terapia
Atendimento Clinico e supervisão

4h l Profa a contratar

Turma: C

Estágio Audio ili l Éiótã ã iiiiiitrata}

Atendimento Clinico e supervisão
Turma: A

Estágio Terapia Ih l PFofa a contratar

Supervisão
Turma: A

( sexta-feira) Atendimento Clinico e supervisão
3h l Profa a contratar

Turmas A

03.06. 1 9
(segunda-

feira)

Estágio Audio
Atendimento Clinico e supervisão
Turma B

4h l Pfiifã Üãfià Madalena
Pinheiro

04.06.. 1 9
(terça-feira)

Estágio Terapia
Atendimento Clinico e supervisão.

: l Profa Ana Pauta Blanco
Dutra

Turma:. B
Estágio Audio

Atendimento clinico e supervisão
àfi l fifiiP Mana Madalena

Pinheiro

Turma: C

(quinta-feira) l Atendimento Clinico e supe.rvisão

4h l Profa a contratar

Turma: C

Estágio Audio 4h l Profa a contratar \

Atendimento Clinico e supervisão
Turma: A





 
21 .06.1 9

(sexta-feira)

24.06. 1 9
(segunda-

feira)





Estágio Terapia
3' avaliação-Devolutiva final da Unidade ll

1 2: 07.1 9
(sexta-feira)

3h l Profa a contratar

Atividades no moodle- turma A (terapia)

Atividades no moodle- Turma A(áudio)

Atividades no moodle- Turma B (áudio)

Atividades no moodle-. Turma C (terapia)

Profa a contratar9h

Profa a contratar4h

Prof' Mana Madalena4h
Pinheiro

4h Profa a contratar
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