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ATA N.° 146 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Ata da Sessão extraordinária do Colegiado de curso 

de graduação em Fonoaudiologia, realizada no dia 09 

de março de 2021, às 15 horas e 30 minutos, via 

webconferência. 

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, via 1 

webconferência pela plataforma Google Meet, reuniu-se o os membros do colegiado do curso de 2 

fonoaudiologia: Patrícia Haas, Fabiane Miron Stefani, Aline Megumi Arakawa Belaunde, 3 

Aline Mara de Oliveira, Ricardo Caldas, Maria Rita Pimenta Rolim, Samira S. Mansur, 4 

Simone Mariotti Roggia e a representante estudantil Elora Bion Pereira. A Profa. Patrícia 5 

Haas deu início a reunião de pauta única. 1. Encaminhamento de pedido do Departamento de 6 

Fonoaudiologia de paralização das atividades na Clínica referentes a 6ª e 7ª fases. Foi 7 

encaminhada a proposta aprovada no Departamento de Fonoaudiologia com fechamento da clínica 8 

escola para as 6, 7 e 8 fases em caráter emergencial a partir do dia 10 de março de 2021 visando a 9 

situação sanitária da cidade de Florianópolis com avaliação no dia 19 de março de 2021 em 10 

colegiado departamental sobre a continuidade ou retornos das atividades.  Profa. Aline Mara, Ana 11 

Paula Blanco, Fabiane Miron Stefani e Simone Mariotti Roggia discutiram sobre possíveis opções 12 

de reposição dos dias de estágio que a sexta, sétima e oitava fase teriam que fazer posteriormente 13 

a paralisação, sendo que as supervisões de estágio remotas permanecem normalmente. Profa. 14 

Fabiane Miron Stefani explica que a situação que demanda a reposição das aulas, foi criada pelas 15 

professoras e que seria correto que as mesmas oferecessem propostas de reposição, para não 16 

sobrecarregar o núcleo docente estruturante (NDE), que a Profa. Patrícia Haas alertou sobre a alta 17 

demanda do NDE com a discussão e construção de proposta para curricularização da extensão. 18 

Profa. Fabiane Miron Stefani sugeriu que  fosse criado um grupo de trabalho com as professoras 19 

que sugeriram a paralisação, para montagem de uma proposta de reposição das horas de estágio 20 

que se acumulariam durante a paralisação pois as mesmas conseguem visualizar melhor a situação 21 

das atividades. Profa. Simone Mariotti Roggia fez alguns esclarecimentos sobre a decisão de parar 22 

os atendimentos da clínica, que envolviam além da segurança dos alunos durante a agravante de 23 

COVID-19, levou em consideração as situações que estão acontecendo rotineiramente nos estágios, 24 

como a falta frequente de pacientes, que causa exposição desnecessária dos alunos que estão 25 

fazendo estágios, o cancelamento das agendas do SISREG na audiologia, pacientes que não 26 

conseguem usar máscaras e pacientes que estão no grupo de risco, foram as principais motivações 27 

para a proposta de paralisação dos estágios. Profa. Simone Mariotti Roggia contextualiza sua 28 

sugestão da participação do NDE porque a retomada e reposição envolvem questões pedagógicas. 29 

Diz sobre pesquisar informações sobre a permissão da carga horária ser 20% online, já que outras 30 

universidades federais, como a UFRN por exemplo, estão fazendo. Profa. Fabiane Miron Stefani 31 

agradeceu a contextualização da Profa. Simome Mariotti Roggia sobre a proposta de paralisação, 32 

e disse que a contextualização fortalece a ideia dela de que a criação de um grupo de trabalho com 33 

as professoras para trabalhar na proposta de reposição dos estágios, com professoras integrantes 34 

ou não do núcleo docente estruturante. Profa Aline Mara, complementa sobre a contextualizando 35 

feita pela Profa. Simone Mariotti Roggia, afirmando não ter certeza de que os 20% permitidos de 36 
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forma online, abarquem apenas as supervisões de estágio, já que em contato com professoras de 37 

outras universidades, recebeu a informação de que estão sendo utilizadas muitas simulações de 38 

casos, utilizando o recurso de sala de aula invertida como estratégia dentro dos estágios e que cabe 39 

um esclarecimento sobre essa possibilidade. Profa. Maria Rita Pimenta Rolim lembra que o 40 

Conselho Federal de Fonoaudiologia não permite que a carga horária de estágios obrigatórios 41 

sejam feitas de forma remota, embora as aulas práticas e as supervisões sejam permitidas. Profa 42 

Patrícia Haas pergunta sobre uma data que ficaria suficiente para uma reunião de NDE ampliada 43 

para a discussão da reposição. Profa. Aline Mara de Oliveira sugere que seja feito na quarta-feira 44 

dia dezessete de março de dois mil e vinte um. Encaminhamento: Profa. Patrícia Haas sugere 45 

deixar a reunião do dia doze de março de dois mil e vinte um apenas para tratar da pauta de 46 

curricularização, chamando outra reunião do núcleo docente estruturante no dia dezessete de 47 

março de dois mil e vinte um, quarta-feira, 14 horas para discussão da proposta de retomada das 48 

atividades da clínica escola de fonoaudiologia. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 49 

a reunião, e eu, Patrícia Haas, Coordenadora do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, lavrei a 50 

presente ata, que após lida, será assinada por todos os presentes. Florianópolis, 09 de março de 51 

2021. 52 
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