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ATA N.° 169 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 
15 de junho de 2022, às 11:00 horas.

Aos  quinze  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  onze  horas,  via  
webconferência, reuniram-se os professores membros do colegiado do Curso de Graduação em 
Fonoaudiologia:  Maria Isabel D’Ávila Freitas, subcoordenadora do curso, na condição de 
presidente (substituindo a Profa. Simone Mariotti Roggia, que se encontra de férias), Ana 
Paula  Blanco-Dutra,  Ana  Maria  Furkim,  Fernanda  Zucki  Mathias,  Cristine  Maria 
Bressan,  Ricardo  Armini  Caldas.  Também  estavam  presentes  os  representantes  discentes 
Guilherme de Souza Cipriano e Lucius Luz Pires Gomes. A professora Maria Isabel D’Ávila 
Freitas cumprimentou os presentes e deu início à reunião fazendo uma explanação do motivo da 
presente reunião extraordinária. Explicou que todos os ajustes curriculares que compunham a 
pauta desta reunião foram discutidos no Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, após os 
representantes das áreas conversarem com seus pares, demais professores do curso. A ata da 
referida reunião do NDE foi projetada para todos acompanharem a explicação da Profa. Maria 
Isabel. Processo 23080.033081/2022-09 - Setor origem: PTL/CCS - Departamento de Patologia 
Interessado: Felipe Perozzo Daltoé Detalhamento: Proposta de criação da Disciplina Optativa 
denominada Patologia Geral Aplicada à Fonoaudiologia a ser oferecida aos alunos do Curso de 
Graduação em Fonoaudiologia. Prof.ª Ana Paula leu o parecer sobre a solicitação do Prof. Felipe 
Daltoé,  lotado no Departamento de Patologia,  de inclusão de  disciplina optativa “Patologia 
Geral aplicada a Fonoaudiologia” no currículo do Curso de Graduação em Fonoaudiologia. A 
Profa. Ana Paula Blanco-Dutra informou aos presentes que o Prof. Felipe compareceu à reunião 
do NDE onde apresentou todo o plano de ensino da disciplina e dialogou com os presentes sobre 
o conteúdo programático e que, na ocasião, todos acharam a proposta muito pertinente. Segundo 
ela, inclusive, foram surpreendidos com a informação de que apenas o Curso de Fonoaudiologia, 
dentre os cursos da área da saúde, ainda não tinha tal disciplina em seu currículo. A Profa. Maria 
Isabel informou que a criação de disciplina foi aprovada no Departamento de Patologia, após o 
Prof. Felipe ter comparecido ao NDE do Curso de Fonoaudiologia e que agora segue para o 
Departamento de Fonoaudiologia dar ciência desta nova disciplina que será criada. A Profa. Ana 
Paula  informou  que  a  referida  disciplina  será  ofertada  anualmente  pelo  Departamento  de 
Patologia para os  alunos do Curso de Fonoaudiologia matriculados a  partir  da terceira  fase. 
Todos os presentes aprovaram por unanimidade a criação da disciplina optativa “Patologia Geral 
aplicada a Fonoaudiologia”. Processo 23080.032502/2022-76 Setor origem: SEXP/CCGFONO - 
Serviço de Expediente Coordenadoria do Curso de Graduação em Fonoaudiologia.  Interessado: 
Fernanda Zucki Mathias. Detalhamento: Solicitação aumento carga-horária - área de Audiologia. 
A Profa. Maria Isabel leu o parecer sobre a solicitação de aumento de carga horária na área da 
Audiologia de  01  (um)  crédito  (Unidade  –  Avaliação  Audiológica)  no  Estágio  FON7613- 
Estágio  Fonoaudiologia  Ambulatorial  I,  e  de  01  (um)  crédito  na  disciplina  FON7609  - 
Otoneurologia.  Em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  Processo 

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1



23080.032539/2022-02 Setor origem: SEXP/CCGFONO - Serviço de Expediente Coordenadoria 
do Curso de Graduação em Fonoaudiologia. Interessado: Maria Isabel D'Ávila Freitas. Assunto: 
Solicitação.  Detalhamento:  Solicitação de aumento de carga-horária no módulo FON7506 das 
unidades de linguagem. A Profa. Fernanda leu  fez leitura de parecer para  aumento de carga 
horária na área de Linguagem de 02 (dois) créditos teóricos no módulo FON7506 - Módulo 
XII: Processo Terapêutico I. Segundo a parecerista o pedido das professoras da referida área diz 
respeito ao aumento de 9h/a (0,5 crédito) na unidade I (Terapia das Alterações de Escrita) do 
referido módulo, que passaria a ter carga-horária de 45h/a ou 2,5 créditos teóricos e de 27h/a na 
unidade II (Terapia das Alterações de Oralidade), que passaria a ter carga-horária de 81h/a ou 4,5 
créditos  teóricos.  Em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade. Definição  sobre  a 
origem dos aumentos de carga-horária pleiteados nos dois processos anteriores (área de 
Audiologia e área de Linguagem). Para a ampliação da carga-horária da área de Audiologia, a 
Profa. Maria Isabel mencionou que sugeriu ao NDE a exclusão da disciplina FON7405 - Reunião 
Clinica I, que contempla 2h/a teóricas e que, em discussão com os presentes, foi entendido que 
não  impactaria  o  aprendizado  dos  alunos,  pois  hoje  o  currículo  conta  com  3  disciplinas 
intituladas “Reunião Clínica I, II e III”. Seguindo o mesmo raciocínio, no NDE foi discutido, a 
partir de uma sugestão da Profa. Ana Paula Santana, se haveria a necessidade do currículo do 
curso contar com duas ou três disciplinas de “Reunião Clinica”, pois todas apresentam o mesmo 
enfoque. A Profa. Maria Isabel ainda completou que no NDE houve também o entendimento que 
três disciplinas com o mesmo enfoque não vem sendo bem recebido tanto por professores como 
pelos  alunos,  que  se  queixam  de  sobrecarga  por  parte  dos  professores-fonoaudiólogos,  que 
precisam assumir a orientação dos casos clínicos a serem apresentados, e por parte dos alunos, as 
queixas são de pouco aproveitamento dos conteúdos contemplados, falta de entrosamento entre 
os alunos na preparação dos casos e na relação em sala de aula entre turmas de fases diferentes 
do curso. Portanto, o entendimento da maioria do NDE foi manter no currículo do curso apenas 
uma disciplina de Reunião Clínica na sétima fase do curso, fase em que os alunos estão melhor 
preparados. Dessa forma, haveria a exclusão da disciplina FON7603 - Reunião Clinica III, que 
possui 2 créditos, que seriam migrados para o aumento no módulo FON7506. Após discussão, 
foi aprovado por unanimidade a exclusão das disciplinas  FON7405 - Reunião Clinica I e 
FON7603 - Reunião Clinica III do currículo do curso e o aumento de 01 (um) crédito na  
unidade de avaliação audiológica do Estágio FON7613, de 01 (um) crédito na disciplina 
FON7609 e de 02 (dois) créditos distribuídos nas unidades I e I do módulo FON7506. Por 
fim,  a  Profa.  Maria  Isabel  colocou em votação o  ajuste interno de um crédito teórico no 
módulo FON7400, que no currículo anterior era previsto para a unidade de Otorrinolaringologia 
e que, pela falta de professor nesta área há muitos anos no curso, tal carga-horária vinha sendo 
redistribuída entre as demais áreas contempladas no referido módulo. Foi solicitado análise que 
as professoras das áreas de Disfagia, MO e Voz definissem como tal crédito será redistribuído em 
definitivo e o NDE foi informado que, após consenso entre tais professoras, a distribuição será 
para as áreas de Voz (0,5 crédito) e Disfagia (0,5 crédito).  Em votação, o ajuste interno foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, 
Maria  Isabel  D’Ávila  Freitas,  Subcoordenadora  do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, 
lavrei a presente ata, que após lida, será assinada por todos os presentes. Florianópolis, 15 de 
junho de 2022.
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