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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA
PLANO DE ENSINO

SEMESTRE 2020/2
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 544, de 16 
de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020”.

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA/Fase NO DE HORAS-AULA 

SEMANAIS
TOTAL DE HORAS-

AULA SEMESTRAIS:
FON 7609 Otoneurologia / 6ª Fase TEÓRICAS: 

1,5h
PRÁTICAS: 

0,5h
TEÓRICAS: 

27 h
PRÁTICAS: 

9h
Plano a ser considerado equivalente, em caráter excepcional e transitório na vigência da pandemia COVID-19, à disciplina 

FON7609 

II. HORÁRIO:
TURMA TEÓRICA TURMAS PRÁTICAS

4162001 – Profª Renata Coelho Scharlach 4151001 - Profª Renata Coelho Scharlach 

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) no 2º semestre 2020
1) Profª Renata Coelho Scharlach (Professor responsável)

IV. PRÉ-REQUISITO (S)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

 FON 7305 “Investigação em Audiologia

V. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA
VI. EMENTA: 
Avaliação e Diagnóstico Diferencial em Otoneurologia. Doenças do Sistema Vestibular. Reabilitação vestibular.  
VII. OBJETIVOS
1-Objetivos Gerais:

● Capacitar o acadêmico a avaliar e reabilitar os distúrbios do sistema vestibular. Interpretar os resultados 
obtidos na avaliação funcional do sistema vestibular e suas implicações na reabilitação labiríntica.

2- Objetivos Específicos:
● Apreender os fundamentos da avaliação do sistema vestibular;
● Realizar avaliação otoneurológica; 
● Aprender os fundamentos da reabilitação labiríntica;

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                   CH                  Estratégia
UNIDADE I 
Fundamentos 
para a 
avaliação e 
reabilitação do 
sistema 
vestibular 

- Anatomia e fisiologia do Sistema Vestibular.
- Sinais e sintomas das patologias labirínticas.
- Evolução tecnológica na avaliação e reabilitação do 
Equilíbrio. 

5h(T) Exposição dialogada; 
Leituras,
Questionários
Video aulas
Glossário
Fórum de discussão



UNIDADE II 
Avaliação do 
Sistema 
Vestibular

- Equilibriometria. 
- Avaliação vestibular e interpretação dos resultados 
dos testes.

20h (T)
  9h (P)

Exposição dialogada.
Resolução de problemas.
Leituras.
Discussão de Casos 
Clínicos
Video Aulas
Questionários
Glossários
Elaboração de Videos

UNIDADE III 
Reabilitação 
labiríntica

- Reabilitação labiríntica. 2h (T)

Exposição dialogada.
Resolução de problemas.
Leituras.
Discussão de Casos 
Clínicos
Video Aulas
Questionários
Glossários
Resolução de problemas.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
A metodologia de ensino será organizada por atividades síncronas e assíncronas na plataforma de apoio à 
aprendizagem Moodle. As aulas teóricas e práticas seguirão o cronograma do plano de ensino e serão 
ministradas através de plataformas como: Google Meet, Zoom, Hangout, Microsoft Teams, Mconf, BBB) até que 
sejam retomadas as atividades normais com aulas presenciais. 

O  conteúdo  teórico  será  distribuído  entre  aulas  síncronas  (exposições  dialogadas  de  conteúdos,  debates,  
discussões de caso) e, atividades assíncronas (leitura de artigo de revisão, capítulo de livro; assistir a uma aula 
pré-gravada em vídeo, elaboração de glossários, participação em fórum de dúvidas, realização de questionários e 
tarefas)

O conteúdo prático de ensino remoto será distribuído entre aulas síncronas (discussões de vídeos e/ou de casos 
que  envolvem o  sistema vestibular  e/ou  os  distúrbios  do  equilíbrio  corporal),  e  atividades  assíncronas  com 
tutoriais  sobre o  manuseio  do software do equipamentoe realização e das provas oculomotoras,  bem como 
realização de tarefas estabelecidas.  O conceito de Flipped Classroom ou Classe de Aula Invertida será utilizado 
objetivando o desenvolvimento da absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa.

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A quantidade de avaliações da disciplina, bem como o peso de cada uma das avaliações encontram-se descritos 
a seguir:
As avaliações teóricas serão realizadas de forma assíncrona. 

As AVALIAÇÕES TEÓRICAS serão realizadas mediante:
AVALIAÇÃO 1: Prova (valor de 0 a 10)
AVALIAÇÃO 2: Prova (valor de 0 a 10)
Média da Avaliação Teórica = Avaliação 1 + Avaliação 2
                                                                     2
As avaliações do conteúdo prático serão calculadas da seguinte forma:
AVALIAÇÃO 3: Questionário sobre o conteúdo prático abordado durante o semestre (relato da execução de uma 
das provas do exame vestibular e/ou a análise dos resultados esperados), valendo de 0 a 10;

Nota da Avaliação Prática = Avaliação 3 

A  Média Final desta disciplina será feita mediante a média ponderada referente à média das duas avaliações 
teóricas (peso 7) e a nota da avaliação prática (peso 3), conforme segue:

Média Final = (média das avaliações teóricas x 7) + (nota da avaliação prática x 3)
                                                                        10

Não serão atribuídas faltas aos alunos que não participarem dos encontros síncronos.  As frequências serão 
atribuídas  mediante  a  realização  das  atividades  (questionários,  tarefas/quiz)  conforme  prazo  definido  pelo 



professor para entrega após realização da atividade síncrona.

Os alunos que não realizarem as atividades avaliativas deverão procurar  a secretaria  para solicitar  segunda 
chamada  dentro  de  72h,  conforme  a  Legislação  vigente  na  UFSC  (Resolução017/cUn/97).  Os  pedidos  de 
segunda  chamada  ou  revisão  de  prova  deverão  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  não  realização  da  atividade 
(atestado médico,  comprovante de presença em atividades etc) e enviar ambos ao e-mail  do Departamento:  
fon@contato.ufsc.br. 

A avaliação do rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na UFSC 
(Resolução 017/cUn/97).

As imagens dos participantes da disciplina não poderão ser capturadas ou reproduzidas sob nenhuma 
circunstância. Devem ser protegidos os direitos autorais do(a) professor(a), como o conteúdo das aulas e 
o material de apoio produzido para disciplina, como slides e apostilas, contra divulgação ou reprodução 
sem sua prévia autorização, sob pena de violação direitos autorais, tal como previsto Lei dos Direitos 
Autorais n. 9.610/1998, sobre direitos autorais.

XI. NOVA AVALIAÇÃO
Não existe uma nova avaliação, uma vez que o módulo contempla aulas práticas (Resolução 017/cUn/97).

XII. CRONOGRAMA 
DATAS AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS

CH PROFESSOR
CONTEÚDO

03/02/21 
(quarta-feira)

Aula teórica:
Apresentação da Disciplina 

Noções Gerais de Otoneurologia
Aula síncrona: 1h/a

Anatomia e Fisiologia do Sistema Vestibular Periférico e 
Central

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach

10/02/21
(quarta-feira)

Aula prática
Conhecendo o Laboratório de Vestibulometria

Atividade síncrona: 1h/a
1h Profª Renata Coelho 

Scharlach
Aula teórica:

Sinais e sintomas das disfunções vestibulares
Indicações, princípios e objetivos da avaliação 

otoneurológica
Aula síncrona: 1h/a

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach

17/02/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Avaliação do equilíbrio estático e dinâmico

Posturografia estática e dinâmica
Aula síncrona: 1h/a

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach

24/02/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Nistagmo Vestibular (pesquisa do nistagmo posicional e de 

posicionamento)
Aula síncrona: 1h/a

Atividade assíncrona: 1h/a 

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

03/03/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Registro do nistagmo vestibular

Aula síncrona: 1h/a
Atividade assíncrona: 1h/a 

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

10/03/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Exercícios de classificação dos nistagmos

Aula síncrona: 1h/a
Atividade assíncrona: 1h/a

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

17/03/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Provas do exame vestibular

Aula síncrona: 1h/a
Atividade assíncrona: 1h/a 

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach



24/03/21
(quarta-feira)

Aula teórica:
Provas do exame vestibular

Aula síncrona: 1h/a
Atividade assíncrona: 1h/a 

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

31/03/21
(quarta-feira)

Aula prática 
Conhecendo o software Nistagmus

Aula síncrona: 1h/a
1h Profª Renata Coelho 

Scharlach
Aula teórica:

Provas do exame vestibular
Aula síncrona: 1h/a

Atividade assíncrona: 1h/a

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

07/04/21
(quarta-feira)

Aula prática 
Execução das provas do exame vestibular

Aula síncrona: 1h/a
1h Profª Renata Coelho 

Scharlach
Aula teórica:

Avaliação 1: Prova Teórica (atividade assíncrona : 2h/a)  2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

14/04/21
(quarta-feira)

Aula prática 
Execução das provas do exame vestibular

Aula síncrona: 1h/a
1h Profª Renata Coelho 

Scharlach
Aula teórica:

Devolutiva da avaliação
Provas do exame vestibular

Interpretação do exame vestibular
Aula síncrona: 1h/a

Atividade assíncrona: 1h/a 

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

21/04/21
(quarta-feira)

FERIADO – TIRADENTES
Aula teórica:

Interpretação do exame vestibular 
Apresentação do protocolo de avaliação

Achados nas patologias periféricas e centrais
Atividade assíncrona: 2h/a (videoaula, fórum de dúvidas)

2h
Profª Renata Coelho 

Scharlach

28/04/21
(quarta-feira)

DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
O RUÍDO

Aula prática
Execução das provas do exame vestibular

Aula síncrona: 1h/a

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach

DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
O RUÍDO

Aula teórica:
Revisão sobre o conteúdo de Avaliação do Sistema 

Vestibular 
Aula síncrona: 1h/a

Atividade assíncrona: 1h/a

2h
Profª Renata Coelho 

Scharlach

05/05/21
(quarta-feira)

Aula prática 
Análise dos exames vestibulares

Aula síncrona: 1h/a
Atividade assíncrona: 1h/a

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach

Aula teórica:
Reabilitação Vestibular

Atividade assíncrona: 1h/a (vídeo, questionário)
1h Profª Renata Coelho 

Scharlach

12/05/21
(quarta-feira)

Aula prática assíncrona:
Atividade Avaliativa – questionário - Avaliação 3 1h Profª Renata Coelho 

Scharlach
Aula teórica:

Avaliação 2 – Prova Teórica
Atividade assíncrona: 2h/a

2h Profª Renata Coelho 
Scharlach



19/05/21
(quarta-feira)

Aula prática assíncrona 
Fechamento do Semestre

Atividade síncrona: 1h/a (diálogo com os alunos sobre o 
andamento do semestre e o conteúdo abordado

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach

Aula teórica:
Devolutiva da Prova

Fechamento do Semestre
Atividade síncrona: 1h/a (diálogo com os alunos sobre o 

andamento do semestre e o conteúdo abordado

1h Profª Renata Coelho 
Scharlach
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	XI. NOVA AVALIAÇÃO
	Não existe uma nova avaliação, uma vez que o módulo contempla aulas práticas (Resolução 017/cUn/97).
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	DATAS
	AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS
	CH
	PROFESSOR
	CONTEÚDO
	03/02/21 (quarta-feira)
	Aula teórica:
	Apresentação da Disciplina
	Noções Gerais de Otoneurologia
	Aula síncrona: 1h/a
	Anatomia e Fisiologia do Sistema Vestibular Periférico e Central
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	10/02/21
	(quarta-feira)
	Aula prática
	Conhecendo o Laboratório de Vestibulometria
	Atividade síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Sinais e sintomas das disfunções vestibulares
	Indicações, princípios e objetivos da avaliação otoneurológica
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	17/02/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Avaliação do equilíbrio estático e dinâmico
	Posturografia estática e dinâmica
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho
	Scharlach
	24/02/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Nistagmo Vestibular (pesquisa do nistagmo posicional e de posicionamento)
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	03/03/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Registro do nistagmo vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	10/03/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Exercícios de classificação dos nistagmos
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	17/03/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	24/03/21
	(quarta-feira)
	Aula teórica:
	Provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	31/03/21
	(quarta-feira)
	Aula prática
	Conhecendo o software Nistagmus
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	07/04/21
	(quarta-feira)
	Aula prática
	Execução das provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Avaliação 1: Prova Teórica (atividade assíncrona : 2h/a)
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	14/04/21
	(quarta-feira)
	Aula prática
	Execução das provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Devolutiva da avaliação
	Provas do exame vestibular
	Interpretação do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	21/04/21
	(quarta-feira)
	FERIADO – TIRADENTES
	Aula teórica:
	Interpretação do exame vestibular
	Apresentação do protocolo de avaliação
	Achados nas patologias periféricas e centrais
	Atividade assíncrona: 2h/a (videoaula, fórum de dúvidas)
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	28/04/21
	(quarta-feira)
	DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO
	Aula prática
	Execução das provas do exame vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	DIA INTERNACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO
	Aula teórica:
	Revisão sobre o conteúdo de Avaliação do Sistema Vestibular
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	05/05/21
	(quarta-feira)
	Aula prática
	Análise dos exames vestibulares
	Aula síncrona: 1h/a
	Atividade assíncrona: 1h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Reabilitação Vestibular
	Atividade assíncrona: 1h/a (vídeo, questionário)
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	12/05/21
	(quarta-feira)
	Aula prática assíncrona:
	Atividade Avaliativa – questionário - Avaliação 3
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Avaliação 2 – Prova Teórica
	Atividade assíncrona: 2h/a
	2h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	19/05/21
	(quarta-feira)
	Aula prática assíncrona
	Fechamento do Semestre
	Atividade síncrona: 1h/a (diálogo com os alunos sobre o andamento do semestre e o conteúdo abordado
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
	Aula teórica:
	Devolutiva da Prova
	Fechamento do Semestre
	Atividade síncrona: 1h/a (diálogo com os alunos sobre o andamento do semestre e o conteúdo abordado
	1h
	Profª Renata Coelho Scharlach
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