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.O DA DISCIPLINA1. IDENTIFICA
NOME DA DISCIPLINA / FASE

FON 7704 l Estágio Adulto 1 / 7' fase

TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAIS

TEÓRICAS PRÁTICAS
7h 126h

11. HORÁRIO
TURMA TEORICA TURMAS PRATICAS

2082004 Turma A Profa Fabiane Miron Stefaní
2133004 Turma C Prof'Ana Carolina A. M. Ghirard
3133003 Turma A Prof' Daniela Polo Camargo da Sirva
4082004 Turma B Profa Mana Rita Pimenta Rolam f
41 33003 Turma C Profa Mana Madalena Canina Pinheiro
51 33003 Turma B Profa Daniela Polo Camargo da Silva

PROFESSORES MINISTRANTES no 2o semestre 2018
Profa .Ana Carolina de Assis Moura Ghirard
Profa Daniela Polo Camargo da Silva
Profa Fabiane Miron Stefani
Profa Mana Madalena Canina Pinheiro
Profa Mana Rata Pimenta Rolim

(Professora responsável)

IV. PRE-REQUISITO (S
CÓDIGO

FON 761 0
FON 7601

NOME DA DISCIPLINA
Estágio em Fonoaudioloqia Ambulatoria
Módulo Xll: O Processo Terapêutico l

OFERECIDAV. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA
LO EM FONOAUDIOLOGIACURSO DE GRADUAL

VI. EMENTA
Intervenção fonoaudiológica voltada ao atendimento do adulto. Avaliação audiológica básica e seleção e adaptação de
prótese auditiva de adultos. Avaliação e terapia fonoaudiológica no adulto

VII. OBJETVOS
Objetivo Gera

Propiciar ao aluno oportunidades de
avaliação eterapia em adultos

atuação fonoaudiológica voltada para a promoção de saúde

Objetivos Específicos
Efetuar procedimentos terapêuticos nas áreas de linguagem, motricidade orofacial e voz
Efetuar procedimentos audiológicos utilizados na avaliação audiológica básica e seleção de AAS
Desenvolver raciocínio crítico para embasar a relação entre teoria-prática

osEstabelecer o parecer audiológico dos casos atendid
/

Realizar a devolutiva da avaliação audiológica e selecionar o modelo
atendidos

Realizar os encaminhamentos necessários aos casos atendidos
Estabelecer uma prática integrada entre família e demais profissionais que atendem cada caso

iuisas atuais com o caso em atendimentoRelacionar

em adultos

de AASI mais adequado aos pacientes



VIII. Conteúdo Proa ramático
CONTEUDOUNIDADE

Avaliação Audiológica em AdultosUNIDADE
Avaliação Avaliação na área de linguagem

motricidade oral e vozFonoaudiológica

ESTRATEGIA
Atendimento clínico

supervisionado
Estudos de casos clínicos
Discussão de atualidades na

área
Atendimento de pacientes e

supervisão clínica
UNIDADE ll
Intervenção
Fonoaudiológica

Práticas terapêuticas na área de
linguagem, motricidade oral e vozl\

Seleção e adaptação de próteses auditivas
e acompanhamento do usuário

72h(P)

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O atendimento de pacientes referentes às práticas de audiologia será realizado no Laboratório de Estudos da Voz e da
Audição (LEVA) do Hospital Universitário (HU). na Clínica Escola de Fonoaudiologia e na OTOVIDA. Cada turma será
divida em dois grupos para realizar a prática na OTOVIDA. Nesta práti.ca os alunos acompanharão o atendimento dos
pacientes no processo de seleção e adaptação de próteses auditivas em adultos e idosos. Cada grupo de atendimento
será responsável pela avaliação audiológica de um paciente por dia de estágio. Quanto a seleção e adaptação de
próteses auditivas os alunos farão um seminário sobre as práticas e observações na OTOVIDA. Este seminário terá
peso 0,5 na composição da nota de. prática de audiologia. Os alunos terão l hora e 20 minutos para cada atendimento,
sendo reservada l hora para a realização do atendimento e 20 minutos para o preenchimento dos protocolos e/ou
formulação de relatórios. Após o término dos atendimentos os alunos terão 50 minutos 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. Na
avaliação audiológica será dada preferência aos pacientes adultos atendidos nos estágios de linguagem. motricidade

Os atendimentos referentes às práticas de linguagem, motricidade oral e voz serão realizados na Clínica Escola do
Curso de Fonoaudiologia. Cada aluno realizará de um a dois atendimentos (sessões de 30/45 minutos) em cada dia de
estágio, bem como dev.erá participar da supervisão clínica dos casos atendidos com o professor responsável
Durante a realização dos estágios é obrigatório o uso de jaleco e crachá

oral e voza

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Neste estágio, serão realizadas três avaliações sendo uma avaliação integrada na forma de uma defesa de caso e duas
avaliações práticas.

- Primeira avaliação - Defesa de caso (peso 2,0): será realizada uma avaliação integrada na forma de defesa oral
individual de um caso clínico. O acadêmico deverá entregar uma síntese dos casos por eje atendidos no semestre até o
momento da avaliação para a banca. O caso a ser defendido pelo aluno será definido pelos professores do módulo
(terapia e audiologia) Nesta avaliação será analisada a redação das sínteses entregues pelo aluno, e raciocínio teórico-
prático utilizado para sustentar as arguições. A parte escrita valerá 0.5 pontos.

- Segunda Avaliação: Nota de audlologia (prática de audiologia peso 3.0 e Seminário sobre a prática em prótese auditiva
nncn [ l h\

Terceira avaliação: Nota prática de avaliação e terapia fonoaudiológica (peso 4,5)

As notas das avaliações práticas (audiologia e avaliação e terapia fonoaudiológica) 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: relação teórico-práticas fundamentação teóricas
planejamento prévio das atividades e materiais a serem utilizadosl participação ativa nas discussões orais referentes a
todos os casos atendidos e vivências; 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 estágios desempenho, desenvoltura,
criatividade e flexibilidade.l habilidade para 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 adequadas às situações; executar com segurança as atividades planeíadas



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 Ética 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 autoavaliação com rigor científico e proatividade

A média final do estágio será calculada mediante a média ponderada de todas as avaliações, ou seja, de acordo com a
seguinte fórmula:

Média final = (1' avaliação x 2) + (2' avaliação x 3.5) + (3a avaliação x 4.5
10

Esta disciplina deverá seguir o Regulamento de Estágios do Curso de Fonoaudiologia. Neste sentido, ressalta-se que
conforme Artigo 20' do Regulamento de Estágios do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da Universidade Federal
de Santa Catarina:
- São deveres do estagiário cumprir e fazer.cumprir as disposições contidas na Lei 1 1 .788 de 25/09/2008, Regulamento
Geral de Estágios da UFSC e Regulamento de Estágios do Colegiada do Curso de Graduação em Fonoaudiologia-
UFSC, estando o mesmo responsável pelo registro do estágio no sistema SIAREI
- O aluno não pode possuir faltas nas atividades de estágio (capítulo 5', parágrafo l I'). Em casos excepcionais de
ausência do aluno estagiário, a justificativa e/ou o atestado médico deverão ser encaminhados em até 72 horas do
ocorrido à secretaria. segundo o parágrafo I' do artigo 51' do Regimento Interno do Curso de Graduação em
Fonoaudioloqia UFSC.
XI. NOVA AVALIAÇÃO
Não existe uma nova avaliação nessa disciplina, tendo emvista que a mesma apresenta aulas práticas (Resolução
Q]Z/ÇP n/9Z):
XII. CRONOGRAMA

DATAS
AULAS PRÁTICAS

CONTEUDO PROFESSOR
Profa Fabiane StefaniTurma A: estágio

Conteúdo: apresentação das normas e funcionamento da
unidade 11: divisão dos pacientes.
TURMA C: estágio
REGISTRO SIARE 2018.2
Turma A: estágio
Apresentação do plano de ensino

30/07/201 8
(segunda-feira)

4h

4h
Profa. Ana Carolina de Assis
Moura Ghirardi
Profa Daniela Polo Camargo da
Silva

31/07/201 8
(terça-feira) 3h

Turma B: estágio
Conteúdo: apresentação das normas e funcionamento da
unidade 11: divisão dos pacientes
Turma C: estágio
Conteúdo: apresentação das normas e funcionamento da
unidade l/ ll(audiologia clínica e seleção e adaptação de
prótese auditiva).

Profa. Mana Rita Pimenta
4h Rolam

01 /08/201 8
(quarta-fe ira ) 3h

Prof' Madalena Pinheiro

Turma B: estágio
Conteúdo: apresentação das normas e funcionamento da
unidade l/ ll(audiologia clínica e seleção e adaptação de
prótese auditiva).

02/08/201 8
(quinta-fe ira )

3h
Profa Daniela Polo Camargo da
Silva

Turma A: estágio
Conteúdo: supervisão sobre os procedimentos terapêuticos
atendimentos aos oacientes
Turma C: estágio
Conteúdo: Estudo Dirigido de Prontuários \

Turma A: estágio
Conteúdo: apresentação das normas e funcionamento da
unidade l/ ll(audiologia clínica e seleção e adaptação de
prótese auditiva)
Revisão dos procedimentos necessários para realização da
seleção. e adaptação de prótese auditivas apresentação da
Portaria de Saúde Auditiva

06/08/201 8
(segunda-feira) Profa. Ana Carolina de Assis

Moura Ghirard
Profa Daniela Polo Camargo da
Silva

07/08/201 8
(terça-feira)



08/08/201 8
(quarta-feira)

09/08/201 8
(quinta-feira)

1'3/08/201 8
(segunda-feira)

1 4/08/201 8
(terça-feira)

1 5/08/201 8

(quarta-fe ira )

1 6/08/201 8
uinta-feira



30/08/201 8
uinta-feira

03/09/201 8
(segunda-feira)

04/09/201 8
(terça-feira)

05/09/201 8

(quarta-feira)

06/09/201 8
uin ta-feira

1 0/09/201 8
(segunda-feira)

1 1 /09/20 1 8
(terça-feira)





16/1 0/2018
(terça-feira)

1 7/1 0/201 8

(quarta-feira)

1 8/1 0/201 8
uinta-feira

22/1 0/201 8

(segunda-feira)

23/1 0/201 8
(terça-feira)

24/1 0/201 8

(quarta-fe ira)

25/1 0/201 8
(quinta-fe ira )



 
08/1 1 /201 8

(quinta-feira)

12/1 1/201 8
(segunda-feira)

1 3/1 1/201 8
(terça-feira)

14/1 1 /201 8
(quarta-feira)

1 5/1 1 /201 8
(quinta-feira )
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