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11..  EEQQUUIIPPEE  OORRGGAANNIIZZAADDOORRAA  

  

CCoommiissssããoo  CCoooorrddeennaaddoorraa  ddee  CCuurrssoo  ––  CCooCC  ––  FFoonnooaauuddiioollooggiiaa  

 

Representantes - Área de Linguagem 

Profa. Dra. Aline Aceituno da Costa (titular e vice-presidente) 

Profa. Dra Simone Rocha de Vasconellos Hage (suplente) 

 

Representantes - Área de Motricidade Orofacial  

Profa. Dra. Jeniffer de Cássia Rillo-Dutka (titular) 

Profa. Dra. Ana Paula Fukushiro (suplente) 

 

Representantes - Área de Voz e Saúde Coletiva 

Profa. Dra. Lídia Cristina da Silva Teles (titular e presidente) 

Profa. Dra. Maria Aparecida Miranda de Paula Machado (suplente) 

 

Representantes - Área de Audiologia 

Profa. Dra. Natália Barreto Frederigue Lopes (titular)  

Profa. Dra. Regina Tangerino de Souza Jacob (suplente) 

 

Representantes - Área de Ciências Biológicas 

Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães (titular) 

Prof. Dr. André Luis Shinohara (suplente) 

 

Representantes Discentes 

Ac. Gabriel Thomazini Salazar (titular) 

Ac. Giovana Gomes de Souza (suplente) 

 

 

 

 

Membros da Comissão de Graduação 

 

Presidente 

Profa Dra. Karin Hermana Neppelenbroek 

Vice-Presidente 

Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira 

 

Departamento de Ciências Biológicas 

Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira (titular) 

Profa. Dra. Lucimara Teixeira das Neves (suplente) 
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Departamento de Fonoaudiologia 

Profa. Dra. Dagma Venturini Marques Abramides (titular) 

Profa. Dra. Andrea Cintra Lopes (suplente) 

 

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Dentários 

Prof. Dr. Sérgio Kiyoshi Ishikiriama (titular) 

Profa. Dra. Flaviana Bombarda de Andrade (suplente) 

 

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 

Prof. Dr. Heitor Marques Honório (titular) 

Prof. Dra. Silvia Helena de Carvalho Sales Peres (suplente) 

 

Departamento de Prótese 

Profa Dra. Carla Andreotti Damante (titular) 

Prof. Dr. Pedro César Garcia de Oliveira (suplente) 

 

Departamento de Estomatologia 

Profa. Dra. Denise Tostes Oliveira (titular) 

Profa. Dra. Paulo Sérgio da Silva Santos (suplente) 

 

Representação CoC - Odontologia 

Profa. Dra. Izabel Regina Fischer Rubira de Bullen (Coordenadora) 

Prof. Dr. Leonardo Rigoldi Bonjardim (Vice-Coordenador) 

 

Representação CoC - Fonoaudiologia 

Profa. Dra. Lídia Cristina da Silva Teles (Coordenadora) 

Profa. Dra. Aline Roberta Aceituno da Costa (Vice-Coordenadora) 

 

Representação CoC - Medicina 

Prof. Dr. Luiz Fernando Ferraz da Silva (Coordenador) 

Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira (Vice-Coordenador) 

 

Representação discente – Odontologia  

Ac. Vinicius Gramuglia Malagute (titular) 

Ac. Diullia Bravo Braus (suplente) 

 

Representação discente – Fonoaudiologia  

Ac. Jéssica Aparecida de Brito (titular) 

Ac. Gabriel Thomazini Salazar (suplente) 

 

Representação discente – Medicina 

Ac. Rebeca Mamede da Silva Alves (titular) 

Ac. Victor Cardozo (suplente) 
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22..  CCOORRPPOO  DDOOCCEENNTTEE  

  

O Corpo docente do curso de Fonoaudiologia é composto por 54 professores doutores, 

sendo eles fonoaudiólogos, dentistas, médicos, psicólogos, biólogos ou engenheiro.  

 

  

Prof. Dr. Ademir Antônio Comerlatto Junior 

Profa.  Dra. Adriane Lima Mortari Moret 

Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris 

Profa.  Dra. Kátia de Freitas Alvarenga 

Profa.  Dra. Alcione Ghedini Brasolotto Profa. Dra. Kelly Cristina Alves Silvério 

Profa.  Dra. Aline Roberta Aceituno Costa Prof. Dr. Leonardo Rigoldi Bonjardim  

Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães Profa.  Dra. Lídia Cristina da Silva Teles 

Profa.  Dra. Ana Paula Fukushiro Profa. Dra. Lilian Cassia Bornia Jacob Corteletti 

Prof. Dr. André Luís Shinohara Profa.  Dra. Luciana Paula Maximino 

Profa.  Dra. Andréa Cintra Lopes Profa. Dra. Lucimara Teixeira das Neves 

Prof. Dr. Arnaldo Pinzan Profa. Dra. Magali de Lourdes Caldana 

Profa. Dra. Camila de Oliveira Rodini Pegoraro Prof. Dr. Marcos Roberto de Freitas 

Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos Profa.  Dra. Maria Ap. Miranda de Paula Machado 

Profa.  Dra. Dagma V. Marques Abramides Profa. Dra. Maria de Lourdes Merighi Tabaquim 

Profa. Dra. Daniela Gamba Garib Carreira Profa.  Dra. Maria Fernanda C. Garcia Mondelli 

Profa. Dra. Daniela Rios Profa.  Dra. Maria Inês Pegoraro-Krook 

Profa.  Dra. Deborah Viviane Ferrari Profa.  Dra. Marília Afonso Rabelo Buzalaf 

Profa.  Dra. Denise Tostes de Oliveira Prof. Dr. Natalino Lourenço Neto 

Profa.  Dra. Dionísia Aparecida Cusin Lamônica Profa.  Dra. Patrícia de Abreu Pinheiro Crenitte 

Prof. Dr. Flávio Augusto Cardoso de Faria Profa.  Dra. Regina Tangerino de Souza Jacob 

Prof. Dr. Gerson Francisco de Assis Prof. Dr. Rodrigo Cardoso de Oliveira 

Profa.  Dra. Giédre Berretin Prof. Dr. Rogério Leone Buchaim 

Prof. Dr. Guilherme dos Reis Pereira Janson Prof. Dr. Rubens Vuono de Brito Neto 

Prof.  Dr. Gustavo Pompermayer Garlet Profa.  Dra. Simone Aparecida Lopes-Herrera 

Profa.  Dra. Inge Elly Kiemle Trindade Profa.  Dra. Simone Rocha de Vasconcellos Hage 

Profa. Dra. Ivy Kiemle Trindade Suedam Prof.  Dr. Thiago Cruvinel da Silva 

Profa. Dra. Jeniffer de Cássia Rilo Dutka Profa.  Dra. Vanessa Soares Lara 

Prof. Dr. Jesus Carlos Andreo Profa.  Dra. Wanderléia Quinhoneiro Blasca 

Prof. Dr. José Fernando C. Henriques  

  

  

  

  



 

5 

33..  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  EE  RREELLEEVVÂÂNNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  

 

O Curso de Fonoaudiologia é fruto das aspirações iniciadas em 1982 por professores da 

FOB com a participação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - HRAC/USP. A 

princípio o curso seria transferido da Faculdade de Medicina de São Paulo para Bauru, de acordo 

com sugestão dos órgãos superiores da USP; entretanto, a proposta mostrou-se inviável e serviu 

como estímulo para a intensificação da proposta para a sua criação em Bauru, na medida em 

que, dentre outros fatores, seria o único curso gratuito na região. 

Em 1989, o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo autorizou o início das 

atividades do Curso de Fonoaudiologia, priorizando o atendimento da demanda do HRAC/USP. 

Assim, em 5 de março de 1990, na gestão do Prof. Dr. Bernardo Gonzalez Vono teve início a 

primeira turma, com 25 alunos, obtendo o reconhecimento do Ministério da Educação e do 

Desporto, portaria 254, de 17/02/1994.  

As atividades clínicas iniciaram-se em 1992, contando com a utilização da estrutura física, 

dos recursos humanos e técnicos do Setor de Fonoaudiologia do HRAC/USP e dos seus diferentes 

núcleos de atendimentos, como o Centro dos Distúrbios da Audição, Linguagem e Visão; o Centro 

de Pesquisas Audiológicas e o Centro Educacional do Deficiente Auditivo.  A partir de 1994, o 

curso passou a atuar não só nos referidos setores, mas em creches, núcleos de saúde, assim 

como junto ao Curso de Odontologia, estendendo, ainda mais, seus serviços à comunidade. 

Em agosto de 2003, foi inaugurado o prédio da Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP e as 

atividades clínicas passaram a ser desenvolvidas nesse espaço físico. Na mesma época, a referida 

clínica foi credenciada como centro de referência em alta complexidade em saúde auditiva no 

Ministério da Saúde, o que proporcionou condições para que os alunos de graduação e pós-

graduação lato sensu desenvolvessem atividades práticas para sua formação em prevenção e 

procedimentos avançados em Audiologia.  

A partir de 2005, com a implantação do Programa de Pós-graduação stricto sensu em 

Fonoaudiologia, a FOB/USP passou também a formar professores universitários, enriquecendo o 

cenário nacional no aperfeiçoamento de fonoaudiólogos para a carreira docente.   

O Curso já passou por quatro revisões da estrutura curricular, sendo que a última foi 

elaborada a partir de 2012 e implantada entre 2014 e 2019. Desta forma, foram realizadas 

modificações da estrutura curricular atendendo as normativas constantes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n0 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia que foram implementadas 

pela SESu/MEC, com o objetivo de promover transformações necessárias no processo formativo, 

segundo a definição dos perfis de habilidades e competências descritos em seu projeto político-

pedagógico.  

Especificamente, no ano de 2008, houve a necessidade de criações e reorientações de 

disciplinas nos Cursos de Graduação existentes na FOB-USP (Fonoaudiologia e Odontologia) para 

atender ao Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). O Pró-Saúde 

permitiu aprimorar o processo de formação profissional nas áreas da saúde enquanto qualifica o 

http://www.centrinho.usp.br/
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sistema local de assistência, reduzindo o distanciamento entre os mundos acadêmico e o da 

prestação real dos serviços de saúde, crise presente nas discussões internas da FOB/USP. O 

desenvolvimento de atividades conjuntas e/ou específicas entre os Cursos de Odontologia e 

Fonoaudiologia, envolvendo docentes e discentes, ciclo básico e ciclo profissionalizante, além de 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) criou possibilidades de debates, 

reflexões, argumentação crítica, provocações e encontros produtivos na articulação do processo.  

A partir das experiências e dos resultados obtidos por meio do oferecimento das disciplinas 

ao longo do período supracitado, foram propostos ajustes curriculares implantados a partir de 

2014, buscando atender às necessidades de formação do futuro profissional fonoaudiólogo, como 

também favorecer a integração entre as disciplinas das ciências biológicas, sociais e humanas, 

relacionadas a outras profissões da saúde e fonoaudiológicas, numa organização de oferecimento 

modular de acordo com as áreas de formação em audiologia, linguagem, voz e funções orofaciais. 

Dentre os avanços no processo de ensino e aprendizagem destaca-se o Projeto ENSIRE (Ensino 

com simulação e reflexão: novas práticas educativas na graduação), contemplado no edital Pró-

Inovalab da Pró-Reitoria de Graduação, tem estimulado a prática reflexiva do aluno, 

estabelecendo a interface constitutiva da relação teórico/prática, integrando disciplinas por meio 

de observações e simulações. 

As mudanças recentes na estrutura do currículo curricular possibilitaram novos avanços, 

contemplando a introdução de disciplinas diretamente relacionadas à profissão e práticas de 

observação em diferentes cenários desde o primeiro semestre do curso; ampliação das “áreas 

verdes” e do oferecimento de disciplinas optativas eletivas e livres, tornando o estudante co-autor 

do seu processo formativo; reorganização no oferecimento das clínicas de formação em 

Fonoaudiologia no terceiro e quarto ano; junção de disciplinas teóricas e práticas numa 

perspectiva de aprendizagem significativa.       

A matriz curricular apresentada está organizada de forma a atender as diretrizes 

curriculares nacionais para os Cursos de Graduação em Fonoaudiologia, contemplando as áreas 

de Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz e de Saúde Coletiva, com ênfase nas áreas 

de expertise do campus USP-Bauru. Assim, o PP reflete o perfil universitário que se pretende 

formar, a metodologia e a organização curricular adotada, assim como a forma de verificar o 

processo de ensino/aprendizagem. É um documento formal, mas que pode ser reescrito 

constantemente, no intuito de acompanhar a realidade da Instituição e do mercado de trabalho. 

A relevância social do Curso de Fonoaudiologia da FOB/USP tem sido em se apresentar 

como um polo regional de excelência no atendimento de pessoas em diferentes faixas etárias com 

distúrbios de fala, linguagem, voz, audição e funções orofaciais, em todos os níveis de atenção à 

saúde.  
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44..  MMIISSSSÃÃOO  EE  OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPRROOPPOOSSTTOOSS  PPAARRAA  OO  CCUURRSSOO  

  

4.1 Missão 

A missão do Curso de Fonoaudiologia da FOB/USP é a de desenvolver ensino, pesquisa 

e assistência especializada desde a atenção primária à saúde, diagnóstico e intervenção das 

alterações da audição, fala, linguagem, voz e funções orofaciais, buscando formar profissionais 

gabaritados e éticos, realizar pesquisa com compromisso social e oferecer serviços de qualidade à 

população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

4.2 Objetivos 

Dentro da dimensão técnico-científica: 

1. Capacitar o profissional para atuar na atenção à saúde, na promoção, prevenção, educação, 

diagnóstico, habilitação e intervenção voltada aos indivíduos e coletividades com alterações na 

linguagem, fala, voz, funções orofaciais e audição, bem como, aperfeiçoar aspectos da 

comunicação humana e da saúde de forma geral.  

2. Habilitar o profissional para desenvolver pesquisa científica nas áreas supracitadas, 

despertando o interesse para o aperfeiçoamento da sua prática clínica e social voltada para a ação 

interdisciplinar, a fim de contribuir para o aprimoramento da Fonoaudiologia.  

 

Dentro da dimensão pedagógica,  

1. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, 

assim como os estágios e a participação em atividades de extensão. 

2. Estimular práticas de estudos independentes, visando à progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno. 

3. Desenvolver as habilidades e competências descritas na missão do curso, não só no ambiente 

acadêmico, mas também em outros cenários de prática.   

Compreende-se o conceito de competências e habilidades como aquilo que leva o aluno a 

chegar ao perfil profissional delineado pelo curso; dizem respeito a um rol de habilidades 

referentes a estruturas cognitivas, procedimentos atitudinais e comportamentais. Desta forma, o 

conjunto de habilidades e competências do graduando de Fonoaudiologia da FOB-USP segue 

abaixo listado: 

Competências e Habilidades Gerais: 

- Desenvolver ações de prevenção, promoção, educação, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

em nível individual quanto coletivo, assegurando-se a realização da prática profissional de forma 

integrada às demais profissões, serviços e instâncias do sistema de saúde.  

- Desenvolver a capacidade de realizar seus serviços com competência técnico-científica dentro 

dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
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responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução 

do problema de saúde, tanto ao nível individual como coletivo. 

- Desenvolver a capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado e a eficácia custo-

efetividade dos procedimentos e práticas de sua competência. Para isto, o aluno deve 

desenvolver a habilidade de avaliar, de sistematizar e decidir a conduta adequada a cada caso 

específico, dentro da estrutura de atendimento disponível. 

- Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe multi e interdisciplinar, tanto como 

participante quanto na posição de liderança, sempre visando o bem-estar da comunidade para a 

qual presta serviços. Em qualquer posição que esteja o profissional, ele deve se demonstrar 

acessível, responsável e aberto à interação com a comunidade em geral e com os demais 

profissionais de saúde da equipe. Para isto, há a necessidade de desenvolvimento da capacidade 

de se comunicar de forma clara, direta, tanto em linguagem oral quanto escrita e da capacidade 

de gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e 

de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, empregadores ou 

líderes de equipes de saúde. 

- Desenvolver a capacidade de buscar constantemente o seu aperfeiçoamento profissional pelos 

mecanismos da educação continuada e permanente.  

 

Competências e Habilidades Específicas: 

- Desenvolver a capacidade de reflexão e de análise crítica direcionada às práticas e teorias de 

seu campo de atuação geral e específico, assim como de todos os processos que envolvem a 

complexa e intricada rede do desenvolvimento e das relações humanas, em seus níveis 

orgânicos, psíquicos, psicoafetivos e sociais. 

- Analisar, avaliar, diagnosticar, prevenir, habilitar, reabilitar e intervir em todos os distúrbios 

pertinentes ao campo fonoaudiológico, assim como promover a saúde e buscar recursos teórico-

práticos sempre que necessário no caso de necessitar rever condutas ligadas ao seu campo de 

atuação.  

- Desenvolver a capacidade de análise e síntese do conhecimento, apreendendo o amplo leque de 

questões clínicas, científico-filosóficas, éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação 

profissional do fonoaudiólogo.  

- Reconhecer a saúde do cidadão como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema de saúde. 

- Desenvolver, participar e/ou analisar projetos de atuação profissional, tanto de ordem apenas 

disciplinar, tanto multi como interdisciplinar, sempre tendo em conta a adequação destas equipes 

à estrutura do serviço a que pertencem. 

- Conquistar autonomia pessoal e intelectual necessárias para empreender contínua formação 

profissional. 

 



 

9 

5. PERFIL DO UNIVERSITÁRIO 

 

Tendo em vista as demandas e expectativas relativas ao desenvolvimento do setor da 

saúde no centro-oeste paulista, bem como as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação em Fonoaudiologia, o perfil do fonoaudiólogo formado pela FOB/USP é o de um 

profissional generalista, com capacidade de integrar as diferentes áreas de atuação, tendo uma 

visão do todo sobre o sujeito, considerando seu contexto social e familiar, e ainda, com 

capacidade de trabalhar em equipe.  
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66..  CCAAMMPPOOSS  DDEE  AATTUUAAÇÇÃÃOO  

  

Durante o período em que os alunos frequentam o curso de graduação, estes atuam em 

diferentes cenários de práticas, sendo eles: 

 

6.1 Clínica-escola: Clínica de Fonoaudiologia – FOB/USP 

A Clínica de Fonoaudiologia do Departamento de Fonoaudiologia é uma clínica-escola que 

atende à demanda necessária aos alunos de graduação, pós-graduação e dos serviços de 

extensão à comunidade na área de Fonoaudiologia. As instalações no momento em que foram 

concebidas foram planejadas para atender às necessidades de aprendizagem de alunos de 

graduação e futuramente de pós-graduação, assim como às necessidades de atendimento da 

comunidade em relação aos mais diversos distúrbios ligados à fonoaudiologia, além de estarem 

de acordo com normas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. No entanto, 

há a necessidade de reformas, adaptações e modernização da estrutura física e de equipamentos 

já existente devido ao aumento da oferta de vagas do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da 

FOB/USP, associada ao incentivo ao aluno para participar efetivamente dos programas de 

iniciação científica; à crescente procura de alunos pelo Programa de Pós-Graduação em 

Fonoaudiologia em todos os níveis, mestrado, doutorado e pós-doutorado; como também ao 

aumento da demanda de atendimentos gerada pelas parceiras realizadas e necessárias ao 

aprendizado do aluno de graduação. 

A Clínica de Fonoaudiologia possui salas especialmente equipadas para o desenvolvimento 

de atividades clínicas, de pesquisa e de ensino relacionadas às seguintes disciplinas: 

- Clínica de Diagnóstico Audiológico I – Estágio Supervisionado (BAF0243) 

- Clínica de Audiologia Educacional e (Re) Habilitação Auditiva – Estágio Supervisionado 

(BAF0244) 

- Clínica de Audiologia Educacional e Tecnologias Auxiliares da Audição – Estágio 

Supervisionado (BAF0297) 

- Clínica de Dispositivos Eletrônicos Aplicados à Surdez – Estágio Supervisionado 

(BAF0242) 

- Clínica de Estudos Avançados dos Dispositivos Eletrônicos Aplicados à Surdez - Estágio 

Supervisionado (BAF0298) 

- Clínica de Audiologia Infantil – Estágio Supervisionado (BAF0270) 

- Clínica de Diagnóstico em Linguagem – Estágio Supervisionado (BAF0245) 

- Clínica de Diagnóstico Fonoaudiológico nos Distúrbios Neurológicos e Genéticos  – 

Estágio Supervisionado (BAF0254) 

- Clínica de Linguagem Escrita – Estágio Supervisionado (BAF0246) 

- Clínica de Linguagem Infantil – Estágio Supervisionado (BAF0255) 

- Clínica de Fluência – Estágio Supervisionado (BAF0275) 

- Clínica de Linguagem e Fala em Adulto e Idoso – Estágio Supervisionado (BAF0256) 

- Clínica de Voz – Estágio Supervisionado (BAF0265) 
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- Clínica de  Motricidade Orofacial – Estágio Supervisionado (BAF0266) 

- Clínica de Anomalias Craniofaciais – Estágio Supervisionado (BAF0276) 

- Clínica de Disfagia Orofaríngea – Estágio Supervisionado (BAF0273) 

 

6.2 Secretarias Municipal de Saúde, Educação e Bem-Estar Social e Delegacias 

Estadual e Ensino 

Para a realização das práticas em diferentes cenários, o Curso de Fonoaudiologia 

estabeleceu parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru-SP, que oportunizou estágios em 

diferentes unidades da Secretaria de Saúde (Unidades Básicas, Unidades de Saúde da Família, 

Rede de Atenção Psicossocial), Secretaria de Educação Municipal (Escolas de Ensino Infantil, 

Creches Conveniadas, Ensino Fundamental) e com a Secretaria do Bem Estar Social (Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, parte da Rede de Proteção Social do município e em 

Centros de Assistência da Criança e do Adolescente em horário alternativo da escola regular). 

Com a Delegacia Estadual de ensino há a parceira para a realização de atividades em algumas 

escolas estaduais de Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Tais parcerias tem possibilitado aos 

estudantes de Fonoaudiologia e de Odontologia, prestarem assistência conjunta e também 

específica à população, utilizando a infraestrutura e os equipamentos sociais disponíveis para 

atuação. As ações envolvem a promoção e educação em saúde, prevenção de doenças, 

intervenções em grupo e individuais, além de encaminhamentos para as diferentes áreas da 

saúde da rede pública e privada do município de Bauru, quando necessários. Os estudantes 

atuam com crianças, adolescentes, adultos, famílias, profissionais da saúde, da educação e da 

assistência social.   

Disciplinas relacionadas: 

 - Saúde Coletiva I- Fundamentos da Saúde Coletiva - Estágio Supervisionado (BAF0286) 

- Saúde Coletiva II – Políticas Públicas - Estágio Supervisionado (BAF0288) 

- Saúde Coletiva III – Saúde na Escola - Estágio Supervisionado (BAF0278) 

- Linguagem Escrita (BAF0224) 

- Saúde Coletiva V – Fonoaudiologia na Atenção Básica - Estágio Supervisionado 

(BAF0290) 

- Fonoaudiologia Aplicada na Atenção à Saúde Mental - Estágio Supervisionado (BAF0269) 

- Prática em Voz Profissional – Estágio Supervisionado (BAF0272) 

 

6.3 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) promovem ações para 

melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio de ações de 

promoção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação em saúde dos trabalhadores. As 

atividades desenvolvidas pelos estudantes e corpo docente junto ao CEREST regional de Bauru 

estão relacionadas à capacitação da rede de serviços de saúde, apoiando as investigações de 

maior complexidade, promovendo, ainda, assessoria à realização de convênios de cooperação 

técnica.  
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Disciplina relacionada: 

- Saúde Coletiva IV: Fonoaudiologia Relacionada ao Trabalho – Estágio Supervisionado 

(BAF0285) 

 

6.4 Hospitais: Hospital De Reabilitação De Anomalias Craniofaciais – HRAC 

Os alunos do Curso de Fonoaudiologia da FOB/USP têm a oportunidade de estagiar em 

reconhecido centro de excelência no cenário nacional e internacional, o HRAC/USP, 

acompanhando ou realizando diversas atividades junto aos profissionais e pacientes com fissura 

labiopalatina e outras anomalias craniofaciais.  

As atividades envolvem o acompanhamento de caso novo junto à equipe interdisciplinar, a 

avaliação e a definição de conduta para tratamento da disfunção velofaríngea, a fonoterapia 

intensiva para tratamento de distúrbios de fala, a avaliação instrumental da fala incluindo exames 

complementares como nasofaringoscopia, videofluoroscopia e nasometria, o acompanhamento de 

moldagem funcional das próteses de palato e obturadores faríngeos, além de atividades práticas 

nos laboratórios de fisiologia e fonética experimental. 

Disciplinas relacionadas:  

- Clínica de Anomalias Craniofaciais – Estágio Supervisionado (BAF0276) 

- Fisiologia Prática Aplicada à Odontologia e Fonoaudiologia (disciplina optativa livre inter 

semestral oferecida em fevereiro) (BAB0157) 

- Clínica de Diagnóstico Audiológico II - Estágio Supervisionado (BAF0296) 

- Distúrbios da Comunicação na Fissura Labiopalatina – Estágio Supervisionado (NOVA) 

- Avaliação Instrumental da Função Velofaríngea para Fala – Estágio Supervisionado 

(NOVA) 

- Vivências Clínicas em Ambiente Hospitalar – Estágio Supervisionado 

 

6.5 Cursos de Comunicação: Curso de comunicação social da UNESP – Bauru – 

Habilitações: Jornalismo, Rádio/TV e Relações Públicas. 

O intercâmbio com o Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação da UNESP de Bauru possibilita as atividades práticas para os alunos do 4º 

ano de graduação em Fonoaudiologia. A infraestrutura disponível para tais atividades são: um 

anfiteatro para a realização de palestras e o Estúdio de Gravação do Departamento de 

Comunicação Social, para atendimentos em grupos de alunos do Curso de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo e Radialismo. O estúdio conta com um técnico de gravação e dois 

computadores.  

Disciplina relacionada:  

- Prática em Voz Profissional - Estágio Supervisionado (BAF0272) 

 

6.6 Clínica de Fonoaudiologia e Odontologia de Monte Negro – Rondônia 

(Projeto Rondônia) 
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A unidade 5 (ICB-5), na cidade de Monte Negro no estado de Rondônia, criada pela USP 

por intermédio do Instituto de Ciências Biomédicas, desenvolve atividades de extensão e 

pesquisa naquela região. O projeto possibilitou a implantação de uma clínica de Fonoaudiologia e 

Odontologia, contendo salas de atendimento favorecendo atuação assistencial à comunidade 

local, treinamento e aperfeiçoamento da prática nessas especialidades, além do desenvolvimento 

de pesquisas em graduação e pós-graduação da FOB/USP. 

 Disciplina relacionada:   

- Saúde Coletiva: ações da USP em Rondônia I e II - disciplina optativa livre 

intersemestral (fevereiro e julho) (2500019 e 2500020) 

 

6.7  Projeto Boracéia 

Para a realização das práticas em diferentes cenários, o Curso de Fonoaudiologia 

estabeleceu parceria com a Prefeitura Municipal Boraceia, onde os alunos realizarão atividades 

práticas interdisciplinares em contato direto com usuários do serviço público de educação e/ou 

saúde na Rede de Atenção à Saúde da região de Bauru (DRS-VI), Estado de São Paulo.  

Disciplinas relacionadas:   

- Atenção em Saúde Coletiva I, III, III e IV - disciplinas optativas livres 

interdepartamentais 
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77..  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  FFOOBB//UUSSPP  

 

A FOB/USP disponibiliza aos seus alunos assistência médica e odontológica, alojamento, 

berçário, centros acadêmicos, centro cultural, centro desportivo, livraria da EDUSP, cantina e 

restaurante, serviço de correio, serviço de informática e assistência social.  

Os alunos do Curso de Fonoaudiologia contam com 3 anfiteatros com capacidade para 50 

pessoas, climatizados, com computador e projetor multimídia e caixa acústica amplificada, 

utilizado para as aulas teóricas. Os alunos contam ainda com diversos laboratórios relacionados 

às disciplinas de ciências biológicas, sendo eles: 

7.1 Laboratório de Anatomia 

O Laboratório de Anatomia apresenta equipamentos e instrumentais que possibilitam aulas 

práticas com peças relacionadas à anatomia do corpo humano, em especial laringe, ouvido, 

sistema nervoso e face.  Conta com moderno equipamento para a realização de morfometrias em 

secções histológicas, tão importantes no campo da morfologia, além do da Anatomage Table, que 

permite a visualização e dissecção virtual de estruturas do corpo humano para ensino interativo e 

continuado de anatomia. 

 

7.2 Laboratório de Bioquímica 

O Laboratório de Bioquímica apresenta infraestrutura adequada para análise de 

microdureza, realização de culturas de células, espectrometria de absorção atômica, 

espectrofotometria (absorbância e fluorescência), cromatografia, eletroforese bi-dimensional, 

processamento histológico, imunohistoquímica, PCR, perfilometria, microrradiografia transversal e 

espectrometria de massas. 

 

7.3 Laboratório de Farmacologia 

O Laboratório de Farmacologia conta com todos os aparatos para a realização de 

experimentos voltados para a biologia molecular, ou seja, é possível fazer análise da expressão 

de RNA mensageiro, de DNA de patógenos bucais por meio da técnica de PCR (Reação em Cadeia 

da Polimerase) e ainda sequenciar fragmentos de DNA por meio de um sequenciador de DNA de 

última geração.  

 

7.4 Laboratório de Histologia  

O Laboratório de Histologia e Embriologia disponibiliza aos alunos de graduação 50 

microscópios binoculares. Constitui-se de três laboratórios inter-relacionados: de Processamento 

Histológico, de Morfometria e de Imunohistoquímica, estando abertos aos alunos de graduação e 

pós-graduação que estejam usando de métodos estereológicos e/ou de quantificação em suas 

pesquisas. 
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7.5 Laboratório de Patologia 

O Laboratório de Microscopia é composto por 50 microscópios binoculares com iluminação 

a LED que foram renovados em 2014 para a complementação do conhecimento ministrado nas 

aulas teóricas da Disciplina de Patologia. O Laboratório de Patologia possui um arquivo, com mais 

de 40 anos, de diferentes lesões de boca obtidas a partir de biopsias incisionais, utilizado pelo 

aluno de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de pesquisas e estudos 

epidemiológicos. Apresenta ainda, equipamentos de histotécnica, fotomicroscópicos com câmeras 

digitais acoplados a computadores contendo sistemas de captura e análise de imagens e 

microscópio de fluorescência. 

 

7.6 Laboratório de Imunologia e Microbiologia 

O Laboratório de Imunologia e Microbiologia encontra-se totalmente equipado para realizar 

análises microbiológicas. A Disciplina de Microbiologia conta ainda com 25 microscópios Olympus 

CH2 e uma Estufa FANEM 002CB, utilizados em aulas práticas de Graduação.  

 

7.7 Clínica de Fonoaudiologia 

A Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP conta com uma área de 2.192 m2, distribuídas em 

dois blocos com um andar térreo e mais dois pavimentos onde estão presentes 77 salas 

mobiliadas para atendimento clínico nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Otorrinolaringologia, 

Fisioterapia e Serviço Social. Também conta com estrutura para supervisão fonoaudiológica (salas 

equipadas com lousas digitais) e de observação dos atendimentos realizados em salas de terapia 

(salas de observação com espelho espião, equipadas com sistema de gravação e de amplificação 

ou sistemas de circuito fechado). Ainda agregam este conjunto salas acusticamente tratadas para 

exames audiológicos; um laboratório de prótese para confecção de moldes auriculares; um 

estúdio para gravação de fala e voz; um laboratório para a realização de exames instrumentais 

no campo da Motricidade Orofacial; sala para desinfecção de materiais; além de secretarias, 

brinquedoteca e copas. A Clínica-Escola de Fonoaudiologia possui salas especialmente equipadas 

para o desenvolvimento de atividades clínicas, de pesquisa e de ensino relacionadas às seguintes 

áreas: 

 

7.8 Clínicas de Linguagem 

As Clínicas de Linguagem oferecem aos alunos de graduação a oportunidade de aprender 

avaliar, diagnosticar e intervir nas alterações da linguagem oral e escrita nas diversas faixas 

etárias: bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os atendimentos em linguagem 

abrangem diferentes áreas de atuação, sendo elas: 1) alterações específicas de linguagem, 2) 

alterações neuropsicolinguísticas e da comunicação oral e escrita em indivíduos com alterações 

neurológicas e com síndromes genéticas, 3) desenvolvimento infantil e avaliação e intervenção da 

linguagem, 4) distúrbios da comunicação nas alterações neurológicas clássicas e 5) distúrbios da 

fluência. Os equipamentos disponíveis para o atendimento nestas clínicas são: testes e protocolos 

padronizados para avaliação inicial e acompanhamento dos processos de intervenção (terapêutico 
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e preventivo), nas áreas de Fonoaudiologia e de Psicologia; filmadoras, notebooks, gravadores 

minidisk, computadores de mesa, televisores, câmeras filmadoras e fotográficas; DVDs, MTS 

Programa de avaliação de Funções Cognitivas e Software Inventário multimídia de habilidades 

sociais para crianças. 

 

7.9 Clínicas de Voz 

Todos os pacientes da Clínica de Fonoaudiologia que são atendidos na área de Voz são 

submetidos aos protocolos de gravação, fundamentais para nortear os procedimentos 

terapêuticos. Os recursos para avaliação objetiva da laringe e da voz associados à avaliação 

clínica fonoaudiológica proporcionam as condições para o atendimento de indivíduos com 

alterações vocais, além de apresentar grande importância didática e científica. Para esses 

procedimentos, a clínica de Fonoaudiologia conta com um estúdio acusticamente tratado para 

gravação de fala e voz, no qual está instalado um computador com diversos programas de análise 

acústica e monitoramento de voz e fala e um espirômetro para mensurar a capacidade 

respiratória. Conta ainda com uma sala de atendimento otorrinolaringológico, na qual estão 

instalados equipamentos de avaliação da laringe, como nasofaringolaringoscopia, 

videoestroboscopia e telelaringoscopia. Tais equipamentos contam com um sistema de gravação 

para registro das imagens que são utilizadas em aulas teóricas e práticas para a compreensão 

dos casos atendidos pelos alunos de graduação. 

 

7.10 Clínicas de Motricidade Orofacial 

A Motricidade Orofacial é uma especialidade da Fonoaudiologia que estuda as funções 

orofaciais ou do sistema estomatognático. Assim, nas dependências da Clínica de Fonoadiologia 

há uma sala equipada, o Laboratório de Motricidade Orofacial, para os atendimentos específicos 

envolvendo o registro de imagens estáticas e dinâmicas, como parte da documentação do 

paciente, além de exames instrumentais que auxiliam na compreensão dos processos e distúrbios 

da produção da fala, da mastigação, da respiração e da deglutição, contribuindo para o raciocínio 

diagnóstico e para procedimentos terapêuticos. Os equipamentos utilizados para os 

procedimentos estão em uma sala mobiliada com mesa, cadeiras, bancadas e armários, 

destinada à avaliação do sistema estomatognático, em seu aspecto estrutural e funcional e são 

elencados a seguir: Balança para calcular peso e estatura; Algômetro para mensurar o limiar de 

dor à pressão; Gnatodinamômetro para registrar a força de mordida; Iowa Oral Performance 

Instrument (IOPI) para análise da pressão de lábio e da língua; In-Check Nasal para registro do 

fluxo aéreo inspiratório; Oxímetros de pulso (Dixtal); Paquímetros digitais para a realização de 

medidas orofaciais; Câmeras digitais e tripés para foto e filmagem; Microfones, além de 

Computadores de mesa e Notebooks contendo programas para a avaliação da função muscular, 

como o Neuroeducator EMG Biofeedback System, o eletromiógrafo BTS FREEEMG 300 (Freely) e 

também o EMG System, bem como do Software Multi-Speech 3700 (KayPentax). 
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7.11 Clínica de Dispositivos Eletrônicos Aplicados à Surdez 

Contempla vários materiais e equipamentos utilizados para o atendimento ao deficiente 

auditivo de acordo com as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde e protocolos nacionais e 

internacionais da área de amplificação sonora. Tais materiais são empregados na formação do 

discente de graduação no processo de seleção, verificação, adaptação do aparelho de 

amplificação sonora individual (AASI) e acompanhamento periódico do usuário. Os materiais 

disponíveis são: bateria de AASIs; Micro-computadores de mesa, Notebooks, Interfaces Hi-Pro; 

Noah Link; Equipamentos para realização de medidas com microfone sonda e medidas em 

acoplador; Audiômetros; Sistema de Campo Livre; Cabina acústica; Lousa digital; TV 42'; Câmera 

filmadora digital; Interface; licença de software SADL. Também foi incorporado ao Setor de AASI 

o Laboratório de Moldes Auriculares, contando com diversos equipamentos. 

 

7.12 Clínica de Diagnóstico Audiológico: 

A existência de equipamentos com tecnologia atual envolvendo procedimentos 

comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos permite formar o discente da graduação 

para realizar e compreender protocolos clínicos para identificar e diagnosticar alterações auditivas 

periféricas e centrais, nas diversas faixas etárias: bebê, criança, adulto e idoso. Os equipamentos 

disponíveis são: Audiômetros com fone de inserção e para altas frequências, Imitânciometros, 

Sistemas de Potenciais Evocados; Sistemas de Campo Livre; Sistema para Audiometria com 

Reforço Visual; Sistema Inteligente Visual Reinforcement Audiometry; Sistemas de Emissões 

Otoacústicas; Audiômetro Pediátrico; cabinas acústicas de diversos tamanhos, Otoscópios, CD 

Player, protocolos de avaliação e cartelas ilustradas.  

 

7.13 Clínica de Audiologia Educacional e (Re) Habilitação Auditiva 

Tais práticas estão voltadas à formação do aluno de graduação no que se refere ao 

atendimento a crianças e adultos com deficiência auditiva para a utilização funcional da audição 

residual. Para crianças, a meta é a construção e o uso efetivo da linguagem oral, permitindo sua 

interação com o meio social. Os discentes atuam no acompanhamento e na terapia 

fonoaudiológica após a adaptação dos aparelhos de amplificação sonora individuais (AASIs), 

sendo que a infraestrutura conta com: Interface Hi-Pro acoplada a um computador IBM 

compatível para programação de AASI; HINTPro/ Biologics; Notebooks; Filmadora digital; 

Programas de treinamento auditivo; Microcomputadores acoplados a interface de programação 

dos AASI’s. 

 

7.14 Otorrinolaringologia 

Em uma sala mobilidade e equipada com cadeira de exame e instrumentais específicos, 

profissionais da área médica realizam atendimento otorrinolaringológico aos pacientes 

matriculados na Clínica de Fonoaudiologia, atendidos pelos alunos de graduação. Os 

equipamentos constantes no Laboratório contam com sistema de rinolaringoestroboscopia e 

rinolaringoscopia.  
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7.15 Clínicas Multidisciplinares do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – 

HRAC/USP 

Por meio das disciplinas Fissura Labiopalatina e Clínicas em Anomalias Craniofaciais –

Estágio Supervisionado o aluno tem a oportunidade de vivenciar serviços de saúde de alta e 

média complexidade e também atenção básica.  O acesso ao HRAC-USP permite uma transição 

entre o ensino na clínica-escola e o ambiente hospitalar do SUS em cuidados à saúde voltados 

para o gerenciamento de condições como anomalias craniofaciais.  As disciplinas são organizadas, 

tendo como objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências de diagnóstico e 

tratamento das alterações de fala decorrentes de fissuras labiopalatinas e da disfunção 

velofaríngea neuromusculares. Os equipamentos necessários para avaliar, diagnosticar, indicar 

procedimentos para tratamento da disfunção velofaríngea (cirúrgico, protético ou 

fonoterapêutico), tratar as alterações de fala por meio de fonoterapia intensiva e tratar da 

disfunção velofaríngea com o uso de próteses de palato e/ou de obturadores faríngeos estão 

concentrados no HRAC/USP. Estão disponíveis os seguintes equipamentos: Sistema de 

Nasoendoscopia; Sistema de Videofluoroscopia; Sistema PERCI-SARS; Nasômetro; Televisão; 

Scaner; Filmadora; Câmeras de Vídeo; Gerador de Pressão Positiva CPAP; Computadores; DVD 

Player; Equipamentos utilizados para confecção das próteses de palato; Ilha de edição digital 

computadorizada de imagens e sons; Programas Software Cef-X Cefalometria Computadorizada; 

Notebooks; Microfones; Câmera Fotográfica Digital; Projetor Multimídia.  

 

7.16 Laboratório de Fisiologia – localizado no HRAC/USP 

O laboratório de Fisiologia do HRAC/USP é constituído por 6 salas com equipamentos 

específicos para a avaliação clínica e instrumental da respiração, mastigação, fala e função 

velofaríngea. Dentre os equipamentos, estão: Paquímetro digital para análise das medidas 

antropométricas da face; Câmera digital para a realização de fotos e filmagens; Sistema PERCI-

SARS para a avaliação aerodinâmica da fala e da respiração; Nasômetro para análise da 

nasalância da fala; Rinômetro Acústico para registrar os volumes da cavidade nasal e faringe; 

Espirômetro para avaliar os volumes pulmonares; In-Check Nasal para registro do fluxo aéreo 

inspiratório; Gnatodinamômetro para registrar a força de mordida; Iowa Oral Performance 

Instrument (IOPI) para análise da pressão de lábio e da língua, além de Eletromiógrafo para 

análise da musculatura da mastigação. 

 

7.17 Clínica de Fonoaudiologia de Monte Negro – RONDÔNIA (Projeto Rondônia) 

O Projeto FOB-USP em Rondônia realiza suas atividades clinicas nas áreas de Odontologia 

e Fonoaudiologia em um espaço físico cedido pelo ICB 5-USP, que contem salas de atendimento 

adaptadas para as necessidades da equipe. 
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7.18 Biblioteca 

O Serviço de Biblioteca e Documentação “Prof. Dr. Antônio Gabriel Atta” da FOB-USP 

oferece infraestrutura e serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, direcionados aos 

docentes, pesquisadores, alunos, funcionários do Campus USP Bauru. 

O acervo do Campus USP Bauru abrange as principais obras nas áreas no campo de 

Odontologia, Fonoaudiologia, Anomalias Craniofaciais, Ciências Básicas e da Saúde. 

Quanto aos tipos de documentos, o acervo totaliza 34.365 livros impressos. Conta 

também com acesso a 404 mil títulos de livros eletrônicos (e-books), com acesso gratuito ou com 

assinatura pagas pela Capes e USP. 

As revistas do Campus USP Bauru totalizam 2.213 títulos impressos, sendo 177 correntes, 

em um conjunto de 133.750 fascículos. 

Quanto às revistas eletrônicas, o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP) 

mantém a assinatura online de cerca de quatro mil títulos de revistas internacionais em diversas 

áreas do conhecimento. Além das assinaturas USP, o SIBiUSP é uma das 200 instituições 

de ensino superior autorizadas a utilizar o Portal de Periódicos da Capes . O Portal oferece acesso 

a textos selecionados em mais de 38 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e às 

mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui 

também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na Web. 

As principais bases de dados nas diferentes áreas do conhecimento estão disponíveis, 

tanto de acesso gratuito ou regulamentado, sendo que o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP 

(SIBiUSP) mantém aproximadamente 60 assinaturas de bases de dados, das mais diversas áreas 

do conhecimento. Também estão disponíveis 537 bases de dados no Portal de Periódicos da 

Capes, entre bases de dados de acesso gratuito e assinadas pela Capes. 

A relação completa das bases de dados online disponíveis para acesso na Universidade de 

São Paulo encontra-se no endereço http://www.sibi.usp.br. Deve-se complementar a busca, 

pesquisando-se as bases de dados, disponível no Portal de Periódicos da Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br). 

O acervo também inclui trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e 

teses defendidas na FOB-USP e em outras Instituições. Destaca-se também o acesso às versões 

eletrônicas, a partir da Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da USP e demais universidades 

brasileiras. 

As obras de referência - coleção formada por índices, resumos analíticos especializados, 

bibliografias, dicionários, enciclopédias gerais e especializadas - fazem parte do acervo. Conta 

ainda com materiais especiais, tais como fitas de vídeo, slides, CD-ROM, DVD, entre outros. 

Complementam a coleção: separatas de artigos; anais de eventos científicos; normas técnicas 

(ISO, ADA, ABNT); Memorial da Produção Científica e Coleção Especial "Prof. Dr. Daniel Hugo 

Retief". 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.sibi.usp.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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O acervo encontra-se registrado no Dedalus, catálogo on-line das Bibliotecas da USP, 

disponível via Internet, podendo ser pesquisado em http://www.dedalus.usp.br ou via Portal de 

Busca Integrada (http://buscaintegrada.usp.br). 

Conta com acesso às principais bases de dados assinadas pela USP, Portal da Capes e de 

acesso gratuito, em todas as áreas do conhecimento, tais como: MEDLINE, LILACS, BBO, 

CINAHL, Primal Pictures, LLBA, ERIC, Psicodoc, PsycInfo, Sociological Abstracts, Web of Science, 

Journal Citation Reports, Scopus etc. 

Dentre seus serviços, oferece acesso a documentos não disponíveis localmente, a partir do 

empréstimo-entre-bibliotecas e o serviço de comutação, atuando em parceria com bibliotecas de 

todo o país e do exterior, por meio dos sistemas SCAD (BIREME) e COMUT (IBICT). 

Para permitir melhor uso dos recursos disponíveis, promove cursos, treinamentos e 

palestras sobre buscas bibliográficas, pesquisa e normalização de documentação científica. 

Por meio do Serviço de Apoio à Pesquisa, fornece assistência e orientação sobre bolsas e 

auxílios da FAPESP (Posto FAPESP), além de informações sobre projetos e produção científica da 

Unidade. 

A Biblioteca disponibiliza computadores com acesso à Internet, para consulta e pesquisa, 

localizados na Sala de Leitura (térreo). Os equipamentos da Sala Pró-Aluno, (piso superior da 

Biblioteca) são destinados à elaboração de trabalhos acadêmicos e estão disponíveis aos alunos 

de Graduação e Pós-Graduação. 

Os recursos eletrônicos de uso restrito à USP (livros, periódicos, bases de dados) podem 

ser acessados em computadores particulares, utilizando-se a rede sem fio (wireless) ou fora do 

ambiente da Universidade (mesmo no exterior), utilizando-se o acesso remoto - via VPN. 

Possui salas de estudo em grupo, ambientes com cabines para estudo individual e 

auditório com 90 lugares e sala de treinamento para a realização de videoconferências, palestras 

e cursos. 

  

Horário de funcionamento: 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Período letivo: 

De segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas 

Aos sábados, das 8 às 12 horas 

  

Período de férias: 

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas 

Não há expedientes aos sábados 

http://www.dedalus.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/
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88..  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  

 

A essência da organização curricular que se apresenta é fruto das discussões iniciadas em 

2007, por meio de fóruns anuais, com a participação dos docentes, representação discente, além 

da presença de professores externos.  

Os fóruns tiveram como objetivos principais: 

 Revisar o Projeto Pedagógico (PP) do curso, tendo em vista as diretrizes curriculares 

dos cursos de graduação; 

 Viabilizar estratégias para o aluno ter períodos livres (nominadas de áreas verdes) 

durante o ano letivo para realização de atividades extraclasse e disciplinas optativas; 

 Estabelecer eixos de formação do 1º ao 4º ano, buscando a integração entre as 

disciplinas das ciências biológicas, sociais e humanas, relacionadas a outras 

profissões da saúde e fonoaudiológicas; 

 Aproximar disciplinas teóricas e práticas desde o primeiro ano do curso, com foco nos 

Processos e Distúrbios da Audição, da Linguagem, da Voz, Fala e Funções Orofaciais, 

como também em Saúde Coletiva;  

 Valorizar as características diferenciais do campus FOB/USP na estrutura curricular e 

o contato com diferentes cenários de prática. 

Ao invés de perpetrar uma reforma curricular única e pontual, optou-se por realizar 

ajustes curriculares sucessivos, ano a ano. Desta forma, no ano de 2008, foram elaborados os 

ajustes para o 1º ano, implantados em 2009; em 2009, foram elaborados os ajustes para o 2º 

ano, implantados em 2010 e, em 2010 e 2011, os ajustes para o 3º e 4º ano, implantados em 

2011 e 2012, respectivamente.  

Concomitante à reformulação da Matriz Curricular decorrentes das discussões dos fóruns, 

ocorreram criações/reorientações de disciplinas dos Cursos de Fonoaudiologia e Odontologia para 

atender ao Programa Pró-Saúde II (Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde) do Ministério da Saúde que tem por objetivo aproximar o ensino do serviço público. 

No que tange ao objetivo de enfatizar na estrutura curricular diferenciais do campus FOB/USP, a 

partir de 2012 ampliou-se a carga horária destinada à atuação no HRAC, possibilitando melhor 

formação dos alunos no atendimento de indivíduos com Anomalias Craniofaciais. 

A partir da experiência e dos resultados obtidos por meio da prática da nova organização 

curricular e formato de oferecimento das disciplinas, novas modificações se fizeram necessárias 

para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, bem como da formação do futuro 

profissional fonoaudiólogo graduado na FOB/USP. Tais ajustes curriculares foram propostos a 

partir de ações conjuntas entre a Comissão Coordenadora do Curso, corpo docente e discente, 

principalmente por meio dos Fóruns de Docentes realizados semestralmente, sendo implantadas 

no primeiro ao quarto ano desde 2014.  

Nesta segunda fase de reestruturação curricular, a principal estratégia partiu da 

determinação de “módulos” voltados aos Processos e Distúrbios da Audição, da Linguagem, da 

Voz e das Funções Orofaciais, integrando os conteúdos das disciplinas básicas e correlatas às 
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disciplinas profissionalizantes. Assim foi definido o momento adequado para o oferecimento das 

diferentes disciplinas, bem como dos conteúdos programáticos relacionados, sendo que os 

principais objetivos almejados foram: 

 Proporcionar integração entre disciplinas das diferentes áreas de formação; 

 Promover articulação entre os objetivos acadêmicos e socioemocionais; 

 Organizar disciplinas teóricas e práticas dentro dos diferentes “módulos”, de acordo 

com os eixos de formação do curso;  

 Enfatizar na formação profissional áreas de conhecimento de destaque no campus;  

 Inserir o estudante em diferentes cenários de prática e oferecer disciplinas de 

formação em pesquisa do 1º ao 4º ano do curso;  

 Redirecionar as disciplinas de formação em Saúde Coletiva;  

 Oferecer novas disciplinas optativas eletivas e optativas livres, possibilitando ao 

estudante atuar de modo ativo em seu processo de formação.  

No que se refere à adaptação do estudante ingressante ao contexto acadêmico do curso 

de Fonoaudiologia da FOB-USP, no primeiro semestre do curso é oferecida a disciplina 

“Comunicação e Relações Interpessoais”, que, em conjunto com outras disciplinas optativas e 

atividades extracurriculares, possibilitam práticas interacionais que promovam mudanças 

educativas/culturais como fator de proteção frente aos vários desafios do ingresso na 

universidade.  

O oferecimento de disciplinas optativas busca preparar o futuro profissional para atender 

às demandas do mercado atual, por meio da busca da sua própria construção da carreira, 

inovando, superando desafios e fomentando uma cultura empreendedora, incluindo a 

possibilidade da internacionalização.  Nesse sentido, destaca-se a disciplina “Seminários 

Avançados e Reuniões Clínicas” (iniciada em 2015), de responsabilidade da Tutora do Programa 

de Educação Tutorial em Fonoaudiologia, a disciplina “Inovação e empreendedorismo em saúde”, 

bem como a disciplina “Fonoaudiologia: Perspectivas Internacionais”.  

A disciplina “Inovação e empreendedorismo em saúde” tem como objetivo proporcionar ao 

aluno conhecimentos iniciais nas áreas de inovação e empreendedorismo como ferramentas para 

identificação de oportunidades de melhoria e transformações em sua área de atuação, buscando 

a sua própria construção da carreira, superando desafios e fomentando uma cultura 

empreendedora. Vislumbrando a maior integração entre os cursos da Unidade esta disciplina será 

oferecida para alunos do Curso de Fonoaudiologia e futuramente ao curso de Odontologia.  

A partir da Resolução CoG 7071 de 26 de junho de 2015, foi regulamentado o 

oferecimento de disciplinas optativas livres em línguas estrangeiras nos cursos de Graduação da 

USP. Diante disto, foi criada a disciplina “Fonoaudiologia: perspectivas Internacionais” que tem 

como objetivo possibilitar ao aluno uma maior compreensão da Fonoaudiologia enquanto ciência 

em um contexto global. Duas características importantes desta disciplina é sua ministração no 

idioma inglês e no formato a distância, com a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem 

e outras ferramentas interativas baseadas na internet.  Busca-se, desta forma, atrair estudantes 

de outros países para o contato com os alunos da Fonoaudiologia FOB/USP, com vistas a auxiliar 
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o aprimoramento de atitudes e comportamentos relacionados a uma consciência internacional e 

desenvolvimento de habilidades crossculturais.  

No ano de 2017 a implantação da disciplina optativa “Vivências Clínicas em Ambiente 

Hospitalar” possibilitou aos estudantes acompanharem a atuação interdisciplinar do fonoaudiólogo 

no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) desde os primeiros anos do curso, 

favorecendo a relação teórico-prática entre disciplinas básicas e aplicadas, além de contribuir 

para a experiência no ambiente de hospital de especialidades, tendo em vista a excelência do 

HRAC no diagnóstico e reabilitação dos distúrbios da comunicação humana. 

A partir de 2018 as disciplinas de “Microbiologia”, “Farmacologia” e “Fundamentos de 

Genética” também passaram a oferecidas como optativas livres, sendo que os conteúdos 

essências diretamente relacionados à formação do profissional Fonoaudiólogo foram incorporados 

a disciplinas específicas. Além disso, foi criada a disciplina “Fononcologia”, abarcando conteúdos 

de Patologia Geral e oferecendo ao aluno conteúdos voltados à atuação fonoaudiológica nas 

diferentes fases do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. 

A formação em pesquisa foi reorganizada por meio das disciplinas “Pesquisa Científica I”, “ 

Pesquisa Científica II” e “Pesquisa Científica III”, oferecidas a partir do segundo semestre do 

primeiro ano do curso, com implantação nos anos de 2019, 2020 e 2021, respectivamente. 

“Áreas verdes” foram criadas, em parte pela adoção do formato de disciplinas ministradas 

de modo condensado (módulos focados nos processos e distúrbios da audição, linguagem, voz e 

funções orofaciais), em parte decorrente de reajustes no oferecimento de créditos de disciplinas, 

como também pela ampliação no número de disciplinas optativas eletivas (ampliação de três para 

seis disciplinas) e pela adoção de metodologias ativas no uso de modelo de aula não presencial 

associado ao presencial. 

Como informado, ao longo dos anos o corpo docente vem discutindo e implementando 

estratégias para oferecer um ensino mais eficiente na graduação, com propostas dinâmicas e 

integradas, alinhadas ao relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI e 

às Diretrizes Curriculares Nacionais.    

Neste sentido, o Departamento de Fonoaudiologia obteve recursos da Pró-Reitoria de 

Graduação da USP, mediante edital INOVALAB – Inovação no Ensino Prático da Graduação para 

desenvolvimento do Projeto ENSIRE (Ensino com Simulação e Reflexão: novas práticas 

educativas na graduação), cujos são: (1) estruturar e implantar os laboratórios de observação 

síncrona e assíncrona de procedimentos clínicos e uso de simulações voltadas ao processo de 

ensino-aprendizagem e avaliação do graduando, (2) desenvolver instrumentos para avaliação 

diagnóstica, formativa e processual do graduando e avaliação processual dos docentes e 

disciplinas, (3) realizar workshops de formação docente sobre práticas educacionais reflexivas e 

com uso de simulação com atores e com recursos tecnológicos interativos e (4) estruturar e 

implantar um ambiente colaborativo, baseado na internet, com recursos educacionais e 

interativos de apoio ao ensino-aprendizagem e avaliação do graduando. 

O infográfico apresentado a seguir ilustra os avanços obtidos no curso de graduação em 

Fonoaudiologia a partir das mudanças curriculares implantadas nos últimos anos. 
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Conforme determinam as Diretrizes Curriculares para o curso de Fonoaudiologia, o 

currículo abarca disciplinas das áreas das Ciências Biológicas que incluem conteúdos de base 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, 

órgãos, sistemas e aparelhos; das Ciências Sociais e Humanas, com conteúdos envolvendo a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, econômicos, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, linguísticos e educacionais; e das Ciências Fonoaudiológicas, a saber, 

audição, linguagem, motricidade orofacial, fala e voz, tanto teórico como práticos e, ainda, 

disciplinas de formação em pesquisa e disciplinas relacionadas a outras profissões da área da 

Saúde. Os eixos de formação estão assim estabelecidos: 

(1) Fundamentos do processo normal e do desenvolvimento típico, no âmbito biológico, 

biofísico, linguístico e comportamental – predomínio das disciplinas do 1º ano; 

(2) Fundamentos em patologias em geral, devotados ao estudo das alterações 

estruturais e funcionais das células, dos tecidos e dos órgãos e das alterações 

comportamentais no âmbito da comunicação e das funções orofaciais -  predomínio 

das disciplinas do 2º ano; 

(3) Atuação clínica em diagnóstico e intervenção dos distúrbios da linguagem, fluência, 

audição, voz e funções orofaciais – predomínio das disciplinas dos 3º e 4º anos; 

(4) Atuação extramuro e em práticas de promoção da saúde e aprimoramento - 

disciplinas do 1º ao 4º ano; 

(5) Formação em Saúde Coletiva - perpassando a formação do aluno do 1º ao 4º ano; 

(6) Formação em Pesquisa - perpassando a formação do aluno do 1º ao 4º ano. 

A carga horária prática (estágios supervisionados) do curso, entre disciplinas obrigatórias 

e disciplinas optativas eletivas é de 1.605 horas, nas áreas de audição, linguagem, fluência, fala, 

motricidade orofacial, voz e saúde coletiva incluindo os estágios extramuros no HRAC/USP, nas 

Unidades de Saúde da Família e nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Rede 

de Atenção Psicossocial e no CRAS, todos com acompanhamento do professor.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3os
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Do ponto de vista pedagógico, a aprendizagem é mais eficaz quando adquirida por meio 

da experiência. Assim, as disciplinas de estágio oferecidas desde o primeiro semestre do terceiro 

ano e as de Saúde Coletiva desde o primeiro semestre do primeiro ano possibilitam ao aluno 

relacionar a teoria com a prática, além de vivenciar em um trabalho interdisciplinar, as exigências 

e a responsabilidades exigidas na atuação profissional. 

Contexto da distribuição da carga horária do curso: 

 

Áreas Conjunto de disciplinas Horas 

Ciências Biológicas e Ciências 

relacionadas a profissões da Saúde 

Anatomofisiologia, Biologia Celular e Tecidual, Fundamentos de 

Ortodontia e Odontopediatria, Otorrinolaringologia e Semiologia e 

Neurologia 

465 

Ciências Sociais e Humanas 

Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo e Psicossocial, 

Comunicação e Relações Interpessoais, Psicopatologia, Habilidades 

para o Cuidado em Saúde, Bioética e Orientação Profissional, 

Linguística Aplicada para Fonoaudiologia e Fundamentos em Língua 

Brasileira de Sinais 

300 

Formação em Pesquisa 
Pesquisa Científica I e II, Orientação à Pesquisa Fonoaudiológica, 

Trabalho de Conclusão de Curso 
210 

Ciências Fonoaudiológicas 

Fundamentos em Fonoaudiologia 15 h 

2.475 

Audiologia 750 h 

Linguagem 705 h 

Motricidade Orofacial 300 h  

Saúde Coletiva 270 h 

Voz 315 h  

Disciplinas Optativas eletivas 120 h 

Carga horária final 3.450 

 

Carga horária final: 3.450 horas a serem cumpridas pelo aluno entre disciplinas 

obrigatórias e optativas eletivas para a conclusão do curso. 
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99..  ESTRUTURA CURRICULAR    

  

 

ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

1º ANO 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 

Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 

Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 
Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

SEQUÊNCIA ACONSELHADA 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

BAB0174 Anatomofisiologia Geral   7 0 7 105  1oS/1o ANO 

BAF0213 Fundamentos em Fonoaudiologia   1 0 1 15  1oS/1o ANO 

BAF0214 Aquisição e Desenvolvimento da 

Linguagem I 

  4 1 5 90  1oS/1o ANO 

BAF0286 Saúde Coletiva I - Fundamentos da 

Saúde Coletiva 

  2 0 2 30  1oS/1o ANO 

BAF0287 Comunicação e Relações Interpessoais   2 0 2 30  1oS/1o ANO 

BAB0175 Biologia Celular e Tecidual    8 0 8  120 1º ANO 

BAF0211 Linguística Aplicada para 

Fonoaudiologia 

  4 0 4  60 1o ANO 

BAF0212 Psicologia do Desenvolvimento 

Cognitivo e Psicossocial 

  4 0 4  60 1o ANO 

BAB0176 Anatomofisiologia Aplicada para 

Fonoaudiologia 

BAB0174  8 0 8 120  2oS/1o ANO 

BAF0215 Teoria e Diagnóstico Audiológico I   1 0 1 15  2oS/1o ANO 

BAF0216 Motricidade Orofacial I   2 0 2 30  2oS/1o ANO 

BAF0218 Aquisição e Desenvolvimento da 
Linguagem II 

  2 0 2 30  2oS/1o ANO 

BAF0262 Voz I   2 0 2 30  2oS/1o ANO 

BAF0288 Saúde Coletiva II - Políticas Públicas - 

Estágio Supervisionado 

BAF0286  2 1 3 60  2oS/1o ANO 

BAF0295 Pesquisa Científica I   2 0 2 30  2oS/1o ANO 

     53  825  
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ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

2º ANO 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 
Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 

Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 

Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

SEQUÊNCIA ACONSELHADA 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

2500010 Fundamentos de Ortodontia e 
Odontopediatria 

BAB0176 
BAF0216 

 2 0 2 30  1oS/2o ANO 

BAF0278 Saúde Coletiva III - Saúde na Escola 
- Estágio Supervisionado 

BAF0214 
BAF0215 
BAF0216 
BAF0262 
BAF0288 

 2 1 3 60  1oS/2o ANO 

 

BAF0280 Linguagem Infantil I BAF0214  2 0 2 30  1oS/2o ANO 

BAF0281 Psicopatologia BAF0212  2 0 2 30  1oS/2o ANO 

BAF0225 Motricidade Orofacial II BAF0216  4 1 5 90  1ºS/2o ANO 

BAF0224 Linguagem Escrita   3 0 3  45 2o ANO 

BAF0221 Otorrinolaringologia BAB0176  3 0 3  45 2o ANO 

BAF0227 Teoria e Diagnóstico Audiológico II BAF0215  2 3 5  120 2o ANO 

BAF0228 Semiologia e Neurologia BAB0176  3 0 3  45 2o ANO 

BAF0241 Pesquisa Científica II BAO0295  2 0 2  30 2o ANO 

BAF0282 Habilidades para o Cuidado em 
Saúde 

  4 0 4  60 2o ANO 

BAF0226 Voz II BAB0176 
BAF0262 

 6 0 6 90  2ºS/2o ANO 

BAF0233 Audiologia Educacional e 
(Re)habilitação Auditiva I 

BAF0214 
BAF0215 

 2 0 2 30  2
o

S/2o ANO 

BAF0234 Dispositivos Eletrônicos Aplicados à 
Surdez 

BAF0215  4 0 4 60  2
o

S/2o ANO 

BAF0235 Acústica da Voz BAF0211 
BAF0262 

 3 0 3 45  2
o

S/2o ANO 

BAF0263 Fundamentos em Língua Brasileira 
de Sinais 

BAF0211  2 0 2 30  2
o

S/2o ANO 

BAF0283 Linguagem Infantil II BAF0280  2 0 2 30  2
o

S/2o ANO 

BAF0299 Fluência   1 0 1 15  2
o

S/2o ANO 

BAF0310 Gerenciamento Interprofissional na 
Fissura Labiopalatina 

  1 
 

0 1 15  2
o

S/2o ANO 

     55  900  
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ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

3º ANO 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 
Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 

Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 

Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

SEQUÊNCIA ACONSELHADA 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA  HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

BAF0240 Audiologia Educacional e 

(Re)habilitação Auditiva II 

BAF0233  2 0 2 30  1
o

S/3
o

 ANO 

BAF0264 Bioética e Orientação Profissional I   1 0 1 15  1
o

S/3
o

 ANO 

BAF0311 Distúrbios da Comunicação na Fissura 

Labiopalatina 

  2 0 2 30  
1

o

S/3
o

 ANO 

BAF0312 Avaliação Instrumental da Função 

Velofaríngea para Fala 

  1 0 1 15  
1

o

S/3
o

 ANO 

BAF0265 Clínica de Voz - Estágio 

Supervisionado 

BAF0226  4 2 6 120  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0266 Clinica de Motricidade Orofacial - 

Estágio Supervisionado 

BAF0225  2 3 5 120  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0242 Clínica de Dispositivos Eletrônicos 

Aplicados à Surdez - Estágio 

Supervisionado 

BAF0221 

BAF0227 
BAF0234 

 4 2 6 120  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0243 Clínica de Diagnóstico Audiológico I 

- Estágio Supervisionado 

BAF0221 

BAF0227 
BAF0282 

 4 2 6 120  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0244 Clínica de Audiologia Educacional e 

(Re)habilitação Auditiva - Estágio 

Supervisionado 

BAF0233  4 2 6 120  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0245 Clínica de Diagnóstico em 

Linguagem - Estágio Supervisionado 

BAF0224 

BAF0225 

BAF0227 

BAF0283 

 1 2 3 75  1oS/3o ANO 

2oS/3o ANO 

BAF0279 Orientação à Pesquisa 

Fonoaudiológica II 

BAF0241  2 0 2  30 3o ANO 

BAF0285 Saúde Coletiva IV: Fonoaudiologia 
Relacionada ao Trabalho - Estágio 
Supervisionado 

BAF0226 
BAF0227 
BAF0286 

 2 1 3  60 3o ANO 

BAF0239 Teoria e Diagnóstico Audiológico III BAF0221 

BAF0227 

BAF0228 

 4 0 4 60  2
o

S/3
o

 ANO 

     47  915  
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ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

4º ANO 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 

Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 

Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 
Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

SEQUÊNCIA ACONSELHADA 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA  HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

BAF0289 Voz e Comunicação Profissional BAF0265  2 0 2 30  1oS/4o ANO 

BAF0254 Clínica de Diagnóstico 

Fonoaudiológico nos Distúrbios 

Neurológicos e Genéticos – Estágio 

Supervisionado 

BAF0245  2 1 3 60  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0290 Saúde Coletiva V - Fonoaudiologia 

na Atenção Básica - Estágio 

Supervisionado 

BAF0243 

BAF0245 

BAF0265 

BAF0266 

 2 1 3 60  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0246 Clínica de Linguagem Escrita - 

Estágio Supervisionado 

BAF0245  3 2 5 105  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0296 Clínica de Diagnóstico Audiológico 

II – Estágio Supervisionado 

BAF0243  0 1 1 30  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0297 Clínica de Audiologia Educacional e 

Tecnologias Auxiliares da Audição – 

Estágio Supervisionado 

BAF0242 

BAF0243 

BAF0244 

 1 1 2 45  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0255 Clínica de Linguagem Infantil – 

Estágio Supervisionado 

BAF0245  3 2 5 105  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0256 Clínica de Linguagem e Fala em 

Adulto e Idoso – Estágio 

Supervisionado 

BAF0245 

BAF0265 

BAF0266 

 4 2 6 120  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0252 Orientação ao Trabalho de 

Conclusão de Curso 

BAF0279  2 3 5  120 4o ANO 

BAF0267 Bioética e Orientação Profissional II BAF0264  1 0 1 15  2oS/4o ANO 

     33  690  
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ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

OPTATIVA ELETIVA 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 

Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 
Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 

Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA 

 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA  HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

BAF0270 Clínica de Audiologia Infantil - 

Estágio Supervisionado 

BAF0239 

BAF0243 
 2 1 3 60  

1oS/4o ANO 

BAF0272 Prática em Voz Profissional – 

Estágio Supervisionado 

BAF0265  2 1 3 60  
1oS/4o ANO 

BAF0273 Clínica de Disfagia Orofaríngea – 

Estágio Supervisionado 

BAF0265 

BAF0266 
 2 1 3 60  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0275 Clínica de Fluência – Estágio 

Supervisionado 

BAF0245 

BAF0266 
 2 1 3 60  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0298 Clínica de Estudos Avançados dos 

Dispositivos Eletrônicos Aplicados 

à Surdez – Estágio Supervisionado 

BAF0242  2 1 3 60  
1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

BAF0269 Fonoaudiologia Aplicada na 

Atenção à Saúde Mental - Estágio 

Supervisionado 

BAF0242 
BAF0243 

BAF0245 

BAF0265 

BAF0266 

 2 1 3 60  

2oS/4o ANO 

BAF0276  Clínica de Anomalias 

Craniofaciais – Estágio 

Supervisionado  

BAF0310 

BAF0311 

BAF0312 

  2 1 3 60  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

OBSERVAÇÃO: 

O aluno para concluir o curso de graduação em Fonoaudiologia deve cursar duas disciplinas optativas eletivas, uma em cada semestre, totalizando 120 
horas. 

As disciplinas optativas eletivas serão oferecidas nos 7º e 8º semestres. 
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ESTRUTURA CURRICULAR DE 2020 

OPTATIVA LIVRE 

Unidade: Faculdade de Odontologia de Bauru 

Curso:     Fonoaudiologia                                                                                              Duração:  Ideal:        4 anos 
Código:   25022                                                                                                                              Mínima:    4 anos 

Período:  Integral                                                                                                                          Máximo:    6 anos 

(Currículo para ingressantes a partir de 2004) 

 

DISCIPLINA OPTATIVA OFERECIDA 

LIVRE 

DISCI- 

PLINA 

REQUI- 

SITO 

INDICA- 

ÇÃO  DE 

CON- 

JUNTO 

 

CRÉDITOS 

 

 

CARGA  HORÁRIA 

SEMESTRE  

OU  

ANO IDEAL 

   AULA TRAB. TOTAL SEM. ANUAL  

BAF0284 Seminários Avançados e Reuniões 

Clínicas 

  1 0 1  15 1o ANO 

BAB0157 Fisiologia Prática Aplicada às 

Anomalias Craniofaciais (*) 

BAB0176 
 

 2 0 2 30  1oS/2o ANO 

BAF0292 Vivências Clínicas em Ambiente 

Hospitalar – Estágio 

Supervisionado 

BAB0176  0 1 1 30  1oS/2o ANO e 

2oS/2o ANO 

BAB0168 Fundamentos de Genética BAB0175  2 0 2 30  2ºS/2º ANO 

BAB0166 Farmacologia (***) BAB0176  2 0 2 30  2ºS/3º ANO   

BAF0293 Fononcologia BAF0225 

BAF0226 
 2 0 2 30  2ºS/3º ANO 

 

BAF0294 Speech-Language Pathology and 

Audiology: International 

Perspectives 

  2 0 2 30  1oS/4o ANO 

2500019 Saúde Coletiva: Ações da USP em 

Rondônia I (**) 

BAF0242 
BAF0243 

BAF0245 

BAF0266 

BAF0285 

 2 0 2 30  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

2500020 Saúde Coletiva: Ações da USP em 

Rondônia II (**) 

BAF0242 

BAF0243 

BAF0245 

BAF0265 

BAF0266 
BAF0285 

 5 0 5 75  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

2500033 Atenção em Saúde Pública I   0 1 1 30  1oS/1o ANO e 

2oS/1o ANO 

2500034 Atenção em Saúde Pública II BAF0286   0 1 1 30  1oS/2o ANO e 

2oS/2o ANO 

2500035 Atenção em Saúde Pública III BAF0278  0 1 1 30  1oS/3o ANO e 

2oS/3o ANO 

2500036 Atenção em Saúde Pública IV BAF0243 

BAF0245 

BAF0266 

BAF0278 
BAF0285 

  0 1 1 30  1oS/4o ANO e 

2oS/4o ANO 

2500032 Inovação e Empreendedorismo em 

Saúde 

  3 0 3 45  4o ANO 

(*) Disciplina intersemestral, oferecida no mês de fevereiro. 

(**) Disciplina intersemestral, oferecida nos meses de fevereiro e julho. 

(***) Disciplina intersemestral, oferecida no mês de julho 
 

Créditos e carga horária necessários para conclusão do curso: 
Obrigatórios:       154 créditos aula            =  2.310 horas 

                              34 créditos trabalho      =  1.020 horas 

Optativa Eletiva:   04 créditos aula            =       60 horas 

                              02 créditos trabalho      =       60 horas 

                                                                   ____________ 

Carga horária obrigatória                          3.450 horas 

 

 

 

 

 
 

Créditos e carga horária do curso: 
Obrigatórios:      154 créditos aula            =  2.310 horas 

                             34 créditos trabalho      =  1.020 horas 

Optativa Eletiva:  14 créditos aula            =     210 horas 

                             07 créditos trabalho      =     210 horas 

Optativa Livre:     21 créditos aula            =     315 horas 

                              05 créditos trabalho     =     150 horas 

                                                                  ____________ 

Carga horária total do curso                     4.215 horas 
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1100..  CCOONNTTEEÚÚDDOOSS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  --  22002200  

  

1º ano 

 

BAB0175 – Biologia Celular e Tecidual  

Aspectos morfológicos gerais da célula animal (organelas). Proteínas e Enzimas. Membrana 

celular, transporte e especializações. Transferência da informação gênica: DNA, RNA, transcrição 

e tradução. Bioenergética. Metabolismo integrado. Tecido Epitelial de Revestimento. Epitélio 

Tecido Epitelial Glandular. Glândulas. Tecido Conjuntivo. Tecido Cartilaginoso. Cartilagens hialina 

e elástica. Tecido Ósseo. Células e Matriz Óssea. Tecido Nervoso - Organização, SNC, Neurônio e 

Neuróglia. Cérebro, Cerebelo e Medula Espinhal. Tecido Nervoso – SNP, Fibra, Nervo e Gânglio. 

Tecido Muscular. Músculo Estriado Esquelético, Cardíaco e Músculo Liso. Sangue e tecido linfóide. 

Órgão Vestíbulo-Coclear. Cóclea Vias Aéreas Inferiores. Traquéia e Pulmão. Fossas Nasais, 

Laringe e Pregas Vocais. Vias Aéreas Superiores. Tubo digestório. Estômago e Intestinos. 

Embriologia Bucofacial. Glândula Salivar, Parótida e Sublingual. Saliva. Cavidade Oral. Mucosa 

Bucal e Dente in situ. 

 

BAB0174 – Anatomofisiologia Geral 

Anatomia do Sistema esquelético. Anatomia das Articulações. Anatomia do Sistema Muscular. 

Anatomofisiologia Sistema Nervoso. Anatomofisiologia Sistema Circulatório. Anatomofisiologia 

Sistema Digestório. Anatomofisiologia Sistema Endócrino.  

 

BAB0176 – Anatomofisiologia Aplicada à Fonoaudiologia 

Anatomofisiologia das Vias Aéreas Superiores. Anatomofisiologia da Fala. Anatomofisiologia do 

Sistema Estomatognático. Anatomofisiologia da Audição e Equilíbrio. 

 

BAF0213 - Fundamentos em Fonoaudiologia 

Histórico da Fonoaudiologia como profissão e ciência. Campos de atuação e níveis de atuação do 

fonoaudiólogo. A inter-relação da Fonoaudiologia com as profissões da saúde, educação e ciências 

exatas. O processo da comunicação humana. 

 

BAF0286 - Saúde Coletiva I – Fundamentos da Saúde Coletiva  

Saúde e sociedade. Conceitos de saúde. Determinação social do processo saúde-doença. Alguns 

indicadores sociais e condições de saúde. Epidemiologia. Rede de saúde. 

 

BAF0211 – Linguística Aplicada para Fonoaudiologia 

Esta disciplina é dividida e apresentada de forma a apresentar conceitos gerais da Linguística 

aplicados à Fonoaudiologia, mais especificamente à sua pratica aplicada. Serão abordados 

conceitos gerais da Linguística, assim como os principais autores da área com aplicabilidade na 

Fonoaudiologia. Em seguida, usando a parte formal e funcional de subdivisão da Linguagem e da 
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Língua, serão apresentados os conceitos da Fonética, Fonologia, Morfologia e Sintaxe, Semântica 

e Pragmática. 

 

BAF0287 – Comunicação e Relações Interpessoais 

Comunicação interpessoal. Relações interpessoais. Cidadania. Saúde mental. Programa 

informativo-vivencial de promoção das habilidades e competências sócioemocionais e acadêmicas 

de universitários.   

 

BAF0212 - Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo e Psicossocial 

Aspectos biopsicossociais do desenvolvimento humano cognitivo, psicomotor e psicossocial. 

Teorias da aprendizagem na compreensão do desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento típico 

cognitivo e psicossocial. 

 

BAF0214 - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem I 

Comunicação pré-linguística. Desenvolvimento fonológico. Desenvolvimento morfossintático. 

Desenvolvimento semântico-lexical. Desenvolvimento pragmático.  

 

BAF0215 - Teoria e Diagnóstico Audiológico I  

Audiologia: definição e campos de atuação. Audição: conceito, importância na linguagem 

humana. Comportamento Auditivo: conceito e etapas do desenvolvimento do comportamento 

auditivo normal. Função Normal do Processo Perceptual Auditivo. Noções de Psicoacústica: 

métodos psicofísicos. Audição Normal: critério social e critério audiológico. Perda Auditiva: 

definição e grau. Triagem Auditiva: conceito e diferença entre triagem e diagnóstico. Introdução 

ao processo diagnóstico audiológico: anamnese. 

 

BAF0216 - Motricidade Orofacial I 

Histórico da Motricidade Orofacial. Campo de atuação. Definição, composição e equilíbrio 

morfofuncional do sistema estomatognático. Introdução à Ortodontia. Crescimento e 

desenvolvimento craniofacial. Desenvolvimento da oclusão. Desenvolvimento das funções 

orofaciais. História Clínica e Prevenção em Motricidade Orofacial. 

 

BAF0262 - Voz I 

Produção normal da voz. Fisiologia da Fonação. Aspectos acústicos da voz e da fala. 

Desenvolvimento laríngeo e vocal. Características vocais na primeira e segunda infância, na 

adolescência, na idade adulta e na senescência. Saúde vocal. 

 

BAF0288 - Saúde Coletiva II – Políticas Públicas – Estágio Supervisionado 

Políticas de Saúde. Planejamento em saúde. Histórico da Reforma Sanitária. Sistema Único de 

Saúde. Atuação em equipe. Educação Comunitária. Promoção de Saúde. 

 



 

37 

BAF0218 - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem II 

Modelo Comportamentalista. Modelo Inatista. Construtivismo e Interacionismo. Modelo 

Cognitivista. Modelo Interacionista. Modelo Neuropsicolinguístico. Relações entre modelos de 

aquisição de linguagem e abordagens terapêuticas em linguagem infantil. 

 

BAF0295 – Pesquisa Científica I 

Ciência e Método Científico. Problemas e hipóteses em pesquisa. Tipos de pesquisa. Estudos 

epidemiológicos. Pesquisa quantitativa. Instrumentos de pesquisa. Amostragem. O papel da 

Estatística nas Ciências Biológicas. 
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2.º ANO 

 

BAF0241 – Pesquisa Científica II  

Sistemas de busca em bases de dados. Desenhos de pesquisa. Ética em pesquisa com seres 

humanos. Planejamento e elaboração de projeto de pesquisa. Normas técnicas. 

 

2500010 - Fundamentos de Ortodontia e Odontopediatria 

Alterações odontológicas na odontopediatria. Procedimento cirúrgico de freios. Classificação e a 

etiologia das más oclusões. Análise facial, cefalometria e interpretação de algumas análises 

cefalométricas. Noções sobre a aplicação dos aparelhos ortodônticos, ortopédicos, fixos e 

removíveis. 

 

BAF0278 - Saúde Coletiva III – Saúde na escola – Estágio Supervisionado 

Histórico da Fonoaudiologia Escolar. Organização e estrutura da Educação. Políticas públicas da 

Educação. Metodologias de ação. Inserção de políticas públicas da saúde na educação. 

 

BAF0281 - Psicopatologia  

Bases conceituais da deficiência mental. Aspectos psicossociais de entidades neuropatológicas 

disfuncionais. Avanços em neuroimagem e tecnologia assistida. 

 

BAF0282 – Habilidades para o Cuidado em Saúde 

Aspectos interpessoais da relação de ajuda. Bases do aconselhamento individual e da família. 

Entrevista motivacional e identificação dos estágios motivacionais para mudança de 

comportamento. Programa vivencial para promoção das habilidades e competências sociais 

profissionais dos graduandos.    

 

BAF0221 – Otorrinolaringologia 

Semiologia otológica: fisiopatologia otológica; otoscopia; achados audiológicos nas otites e nas 

patologias de orelha externa, média, interna, neural e central; zumbido; labirintopatias: 

vertigens, tonturas; aspectos histopatológicos da deficiência auditiva. Semiologia nasal: fisiologia 

nasal; sinusopatias; rinomanometria; aspectos radiológicos em otorrinolaringologia; 

nasofaringoscopia. Semiologia da laringe e da faringe: fisiopatologia da laringe e faringe, 

aspectos otorrinolaringológicos das disfonias; aspectos otorrinolaringológicos da deglutição e 

disfagia. 

 

BAF0280 - Linguagem Infantil I 

Classificação e conceituação das alterações de linguagem oral com base na sintomatologia e 

etiologia englobando principalmente a as alterações de linguagem primárias e secundárias a 

quadros abrangentes do desenvolvimento. Apraxia da fala desenvolvimental. 
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BAF0283 Linguagem Infantil II  

Anamnese. Escalas e triagens do desenvolvimento global infantil. Escalas de desenvolvimento de 

linguagem. Protocolos de Observação do Comportamento comunicativo e cognitivo infantil. 

Avaliação de Linguagem oral por meio de testes. Avaliação de Linguagem oral por meio de análise 

de amostra espontânea e dirigida. Avaliação de habilidades psicolinguísticas. 

 

BAF0224 - Linguagem Escrita 

Aquisição e desenvolvimento normal da linguagem escrita, introdução a aspectos teóricos e 

práticos sobre os diversos métodos de avaliação e intervenção aplicados aos distúrbios da 

Linguagem escrita. 

 

BAF0225 - Motricidade Orofacial II 

Padrões alterados e adaptativos das funções motoras orofaciais. Avaliações e tratamentos dos 

distúrbios miofuncionais orofaciais: respiração oronasal/oral, disfunção mastigatória, deglutição 

atípica, disfunção velofaríngea e desvio fonético. 

 

BAF0226 - Voz II 

Caracterização dos distúrbios da voz a partir do estudo das principais manifestações clínicas e 

aspectos etiológicos. Procedimentos específicos de avaliação e terapia vocais, além de discussão 

de casos clínicos. 

 

BAF0227 - Teoria e Diagnóstico Audiológico II 

Processo diagnóstico audiológico. audiometria de reforço visual, audiometria tonal liminar 

condicionada, audiometria tonal liminar, testes de reconhecimento e percepção da fala, testes 

acumétricos, medidas da imitância acústica, mascaramento audiológico clínico. Testes 

Supraliminares na avaliação da perda auditiva sensorioneural. 

 

BAF0228 - Semiologia e Neurologia 

Semiologia da Motilidade: elaboração dos movimentos nos hemisférios cerebrais. Semiologia 

Piramidal. Semiologia Extra Piramidal. Síndrome Parhinsoniana. Atetose e distonias. Coréia e 

hembalismo. Semiologia Cerebral. Síndromes Cerebelares. Atania. Semiologia dos Nervos 

Cranianos. Funções Corticais: Semiologia Cortical. Funções Superiores: Sumula Fisiológica, 

Atividades de linguagem, Atividades Cognitivas, Atividades Gestuais - Práxicas, Memória e seus 

distúrbios, Atividades Intelectuais. Epilepsias: Aspectos clínicos, Etiologia, Fisiopatologia, 

Tratamento. Encefalopatias Infantis. Acidentes Vasculares Cerebrais. Tumores Cerebrais. 

Traumatismos Cranianos. Demências. Doenças Hereditárias e Degenerativas. Exame Neurológico 

- Normal e Patológico. 
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BAF0233 - Audiologia Educacional e (Re)habilitação Auditiva I 

Delimitação da área de audiologia educacional. Histórico do atendimento da pessoa com 

deficiência auditiva. Histórico da construção da audiologia educacional no Brasil. As deficiências 

auditivas e suas implicações educacionais. A habilitação e reabilitação auditiva da pessoa com 

deficiência auditiva. Procedimentos da terapia fonoaudiológica auri-oral. O desenvolvimento das 

habilidades auditivas. Processos de construção da linguagem na abordagem auri-oral. As opções 

educacionais. Desempenho e capacidade auditiva. Aspectos emocionais no desenvolvimento da 

criança com deficiência auditiva. Aspectos acadêmicos da criança deficiente auditiva. A orientação 

e o aconselhamento familiar. Aspectos éticos do processo terapêutico na deficiência auditiva. 

 

BAF0234 - Dispositivos Eletrônicos Aplicados à Surdez 

Componentes principais, características físicas e eletroacústicas dos AASIs. Moldes auriculares. 

Métodos de prescrição de ganho e saída máxima. Tecnologia digital.  Sistemas de limitação de 

saída. Princípios de seleção, verificação e avaliação dos aparelhos de amplificação sonora 

individuais em adultos. 

 

BAF0235 - Acústica da Voz  

Introdução à acústica da voz e da fala; onda sonora. Espectro da onda sonora, harmônicos, ruído 

e formantes da voz. Medidas acústicas de perturbação da frequência e intensidade a curto prazo 

e medidas de ruído. Espectrografia, fonetografia, noções de avaliação acústica da voz pelo 

método de análise não linear.  Aplicação clínica das medidas acústicas do sinal de voz 

relacionadas à avaliação perceptivo auditiva da voz. 

 

BAF0263 - Fundamentos em Língua Brasileira de Sinais 

Políticas públicas de inclusão da pessoa surda. Conceito da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Comunicação em LIBRAS. 

 

BAF0310 – Gerenciamento Interprofissional na Fissura Labiopalatina 

Abordar o desenvolvimento de habilidades básicas para o acolhimento, a alimentação e o 

encaminhamento do bebê com fissura labiopalatina para serviços credenciados pelo Ministério da 

Saúde para o gerenciamento de anomalias craniofaciais. Esta disciplina será oferecida no âmbito 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, localizado no Campus USP em 

Bauru, contando com a colaboração de profissionais do hospital para academizar atividades 

clínicas. 

 

BAF0299 – Fluência 

Capacitar o aluno a (a) definir e caracterizar a fluência e seus distúrbios da fluência em seus 

aspectos linguísticos, de produção e processamento de fala e linguagem, (b) conceituar e analisar 

criticamente as principais linhas teóricas de base, que subsidiam a compreensão dos distúrbios da 
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fluência quanto à definições e causas e também quanto a procedimentos avaliativos e 

interventivos. 
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3.º ANO 

 

BAF0264 - Bioética e Orientação Profissional I 

Ética. Moral e dever legal. O código de ética do fonoaudiólogo. 

 

BAF0279 - Orientação à Pesquisa Fonoaudiológica II 

Bioética e ética em pesquisa com seres humanos. Coleta e Análise de Dados. Redação Científica. 

Bases Teóricas para Publicação. Normas Técnicas.  

 

BAF0240 - Audiologia Educacional e (Re)habilitação Auditiva II 

Habilitação e reabilitação auditiva da pessoa com deficiência auditiva. Metas, técnicas e estratégias 

terapêuticas. Avaliação contínua das habilidades auditivas e da linguagem oral. Testes de percepção 

da fala de acordo com a faixa etária. Desempenho e capacidade auditiva da criança. A criança com 

deficiência auditiva e a escola. A orientação e o aconselhamento familiar. 

 

BAF0239 - Teoria e Diagnóstico Audiológico III 

Avaliação audiológica infantil. Audiometria de reforço visual. Potenciais evocados auditivos: 

definição e classificação. Potenciais evocados auditivos de curta latência. Emissões otoacústicas. 

Saúde auditiva neonatal. 

 

BAF0242 - Clínica de Dispositivos Eletrônicos Aplicados à Surdez - Estágio 

Supervisionado 

A disciplina enfoca o desenvolvimento de competências clínicas para seleção de adultos e idosos 

candidatos ao uso do AASI, procedimentos de otoplástica, seleção de moldes auriculares e suas 

modificações acústicas, medidas em acoplador de 2cc, seleção, verificação e validação dos AASIs 

em adultos e idosos. Orientação ao usuário de AASI. Princípios éticos do atendimento clínico e 

normas de Biossegurança. 

 

BAF0243 - Clínica de Diagnóstico Audiológico I - Estágio Supervisionado 

A disciplina Clínica de Diagnóstico Audiológico permitirá ao aluno a atuação supervisionada no 

processo de diagnóstico das deficiências auditivas, possibilitando o raciocínio clínico na associação 

da teoria com a prática. Desenvolver domínio sobre as diversas técnicas de avaliação da audição 

por meio do atendimento de crianças acima de três anos de idade, adultos, idosos e processo de 

aconselhamento, discussão de casos clínicos, discussão dos princípios éticos do atendimento 

clínico e normas de biossegurança. 

 

BAF0244 - Clínica de Audiologia Educacional e (Re)habilitação Auditiva - Estágio 

Supervisionado 

Seleção e aplicação de protocolos de avaliação da audição, linguagem, cognição e aspectos 

educacionais de crianças e adolescentes com deficiência auditiva usuários de dispositivos 
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eletrônicos. Planejamento Terapêutico. Terapia fonoaudiológica fundamentada no método 

Aurioral. Técnicas terapêuticas e estratégias de comunicação. Orientação quanto ao uso e 

manuseio dos dispositivos eletrônicos. Orientação e aconselhamento às famílias (abordagem 

centrada na família). Devolutiva às famílias e/ou pacientes do processo terapêutico. Discussão 

dos princípios éticos do atendimento clínico e normas de Biossegurança. 

 

BAF0245 - Clínica de Diagnóstico em Linguagem – Estágio Supervisionado 

Atendimento e discussão de casos clínicos. Anamnese semi dirigida. Avaliação das habilidades 

comunicativas e da linguagem oral e escrita. Discussão interdisciplinar. Conduta interdisciplinar. 

Orientação. Parecer diagnóstico. 

 

BAF0265 - Clínica de Voz - Estágio Supervisionado 

Atendimento fonoaudiológico a pacientes com queixa vocal: avaliação clínica e instrumental da 

voz, devolutiva aos pais e/ou paciente diante dos dados obtidos, planejamento terapêutico, 

terapia fonoaudiológica. Abordagem multiprofissional, sob o ponto de vista teórico e prático, com 

outros profissionais envolvidos no processo de diagnóstico e tratamento. Orientação de pais e/ou 

responsáveis. 

 

BAF0266 - Clínica de Motricidade Orofacial - Estágio Supervisionado 

Atendimento clínico de pessoas com distúrbio das funções orofaciais, realizando avaliação, 

diagnóstico e terapia miofuncional orofacial. 

 

BAF0285 - Saúde Coletiva IV: Fonoaudiologia Relacionada ao Trabalho – Estágio 

Supervisionado 

Determinação social do processo trabalho-saúde-doença. Epidemiologia e vigilância em saúde do 

trabalhador. Fonoaudiologia relacionada ao trabalho, com ênfase nos aspectos da audição, 

comunicação oral e escrita e voz.  

 

BAF0311 – Distúrbios da Comunicação na Fissura Labiopalatina 

Abordar conhecimentos teórico-práticos sobre distúrbios da comunicação na fissura labiopalatina. 

Esta disciplina será oferecida no âmbito do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

USP, localizado no Campus USP em Bauru, contando com a colaboração de profissionais do 

hospital para academizar atividades clínicas.  Atividades de internacionalização que envolvam 

intercâmbio de alunos de graduação e contemplem atividades enfocando distúrbios da 

comunicação na fissura labiopalatina oferecidas em universidades conveniadas no exterior serão 

incorporadas como conteúdo para alunos USP intercambistas. 

 

BAF0312 – Avaliação Instrumental da Função Velofaríngea para Fala 

Abordar conhecimentos teórico-práticos sobre a atuação do fonoaudiólogo durante a avaliação 

nasofaringoscópica e videofluoroscópica da função velofaríngea para fala. Esta disciplina será 
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oferecida no âmbito do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, contando com 

a colaboração de profissionais do hospital para academizar atividades clínicas.  Atividades de 

internacionalização que envolvam intercâmbio de alunos de graduação e contemplem atividades 

enfocando avaliação nasofaringoscópica e videofluoroscópica da função velofaríngea para fala 

oferecidas em universidades conveniadas no exterior serão incorporadas como conteúdo para 

alunos USP intercambistas. 
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4.º ANO 

 

BAF0267 - Bioética e Orientação Profissional II 

Lei nº 6.965. Resoluções do CFFa. Ética e dever legal. Mercado de trabalho. Currículo acadêmico 

e profissional. Pós-graduação stritu e latu sensu. O papel dos sindicatos e associações 

representativas. Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia. 

 

BAF0289 – Voz e Comunicação Profissional 

Definição dos diferentes profissionais da voz e suas particularidades; caracterização de promoção 

de saúde e aprimoramento vocal em profissionais da voz; elaboração de plano de aquecimento e 

desaquecimento para voz falada e cantada; identificação e desenvolvimento de técnicas de 

expressividade na comunicação oral. 

 

BAF0246 - Clínica de Linguagem Escrita – Estágio Supervisionado 

Aprofundamento em aspectos teóricos sobre os diversos métodos de avaliação e intervenção 

aplicados aos Distúrbios da Linguagem escrita. Realização de atendimento clínico na área de 

diagnóstico e intervenção das alterações da linguagem escrita; participação em supervisão 

quanto à discussão de literatura pertinente, diagnóstico, abordagem e estratégias terapêuticas; 

elaboração de planejamento terapêutico; realização de orientação à família e à escola, 

considerando os princípios éticos e normas de biossegurança da prática fonoaudiológica. 

 

BAF0252 - Orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso 

Projeto de pesquisa em suas diferentes fases de execução. Análise crítica de trabalhos científicos 

publicados em revistas nacionais e internacionais. Relatório do trabalho. 

 

BAF0296 - Clínica de Diagnóstico Audiológico II - Estágio Supervisionado 

A disciplina Clínica de Diagnóstico Audiológico em Populações Especiais permitirá ao aluno a 

atuação supervisionada em equipe interdisciplinar no processo de diagnóstico da deficiência 

auditivas em indivíduos com síndromes e anomalias craniofaciais nas diversas faixas etárias. 

Elaborar protocolos e conduzir o processo de diagnóstico audiológico com procedimentos 

comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos. 

 

BAF0297 – Clínica de Audiologia Educacional e Tecnologias Auxiliares da Audição – 

Estágio Supervisionado 

Testes de percepção auditiva da fala. Testes/Exames de linguagem. Atendimento e/ou discussão 

clínica de pacientes candidatos ao implante coclear. Seleção, verificação e adaptação de sistemas 

auxiliares de audição, microfones remotos para indivíduos com deficiência auditiva e/ou discussão 

de casos clínicos. Habilitação e reabilitação auditivas para indivíduos com deficiência auditiva que 

estejam inseridos em programas educacionais. Terapia fonoaudiológica Aurioral para o bebê, o 

adulto e o idoso.  
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Orientação fonoaudiológica ao paciente e/ou à sua família. Estratégias de comunicação para o 

adulto e o idoso com deficiência auditiva. Atuação junto aos demais profissionais da área de 

saúde e da educação. Orientações sobre acessibilidade do estudante com deficiência auditiva na 

perspectiva da escola inclusiva.  

 

BAF0254 – Clínica de Diagnóstico Fonoaudiológico nos Distúrbios Neurológicos e 

Genéticos – Estágio Supervisionado 

Atendimento e discussão de casos clínicos de indivíduos com múltiplas deficiências, distúrbios 

neurológicos e genéticos. Anamnese. Avaliação fonoaudiológica. Indicação de avaliações de 

outros profissionais. Orientação familiar. Parecer diagnóstico. 

 

BAF0255 - Clínica de Linguagem Infantil - Estágio Supervisionado 

Parte teórico-pratica: definição e caracterização das alterações da linguagem oral infantil de 

ordem primária (atraso de linguagem, distúrbio especifico de linguagem, distúrbio fonológico e 

apraxia de fala de ordem desenvolvimental) e secundária (transtornos do espectro autistico, 

alterações de processamento da linguagem e de funções executivas, síndromes, deficiências em 

geral que possam ocasionar alterações da linguagem oral infantil; teorias que embasam a 

compreensão e estudo da origem e causa das alterações da linguagem oral infantil (citadas no 

item anterior); caracterização e sintomatologia das alterações da linguagem oral infantil; 

anamnese e avaliação fonoaudiológica da linguagem oral infantil e dos aspectos psicolinguísticos 

a ela relacionados; intervenção fonoaudiológica individual e em grupo nos distúrbios da 

linguagem oral em crianças na primeira infância, idade pré-escolar e primeiros anos da idade 

escolar; atuação junto a pais, familiares, cuidadores e escolas de crianças com alterações da 

linguagem oral infantil. 

Parte prática: Realização de atendimento clínico fonoaudiológico em avaliação e intervenção 

relacionadas às alterações da linguagem oralinfantil; participação em supervisão quanto à 

discussão e aplicabilidade da literatura pertinente sobre as diferentes abordagens e estratégias 

terapêuticas; elaboração de planejamento terapêutico; realização de atuações diretas e/ou 

indiretas com a família e a escola de crianças com alterações de linguagem oral 

 

BAF0256 - Clínica de Linguagem e Fala em Adulto e Idoso – Estágio Supervisionado 

Fatores etiológicos das alterações da linguagem em adultos; caracterização das alterações de 

linguagem do lesionado cerebral; afasias e demências; apraxia e disartria; distúrbios neurológicos 

associados às síndromes afásicas e ao traumatismo cranioencefálico;abordagens terapêuticas, 

aconselhamento familiar. 

Atendimento e discussão de casos clínicos. Anamnese semi dirigida. Avaliação fonoaudiológica. 

Indicação de avaliações de outros profissionais. Orientação. Parecer diagnóstico. 

 



 

47 

BAF0290 - Saúde Coletiva V – Fonoaudiologia na Atenção Básica - Estágio 

Supervisionado 

Prática fonoaudiológica na Atenção Primária. Fonoaudiologia na Clínica Ampliada. Atuação em 

equipes de saúde.  
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Disciplinas Optativas Eletivas 

 

BAF0269 - Fonoaudiologia Aplicada na Atenção à Saúde Mental – Estágio 

Supervisionado 

Prática fonoaudiológica na Rede de Atenção à Saúde Mental.  

 

BAF0270 - Clínica de Audiologia Infantil – Estágio Supervisionado 

Realização dos procedimentos de Triagem auditiva neonatal, Procedimentos comportamentais, 

eletroacústicos e eletrofisiológicos no diagnóstico da deficiência auditiva em crianças. Orientação 

familiar e para equipes de saúde. 

 

BAF0272 – Prática em Voz Profissional – Estágio Supervisionado 

Atuação na prevenção dos distúrbios vocais ocasionados pelo uso profissional da voz. 

Aprimoramento das habilidades voltadas ao uso profissional da voz. 

 

BAF0273 - Clínica de Disfagia Orofaríngea – Estágio Supervisionado 

Diagnóstico e tratamento fonoaudiológico interdisciplinar de quadros de disfagias orofaríngeas em 

adultos e idosos. Papel do fonoaudiólogo no diagnóstico e tratamento das disfagias orofaríngeas 

na equipe interdisciplinar. 

 

BAF0275 - Clínica de Fluência – Estágio Supervisionado 

Realização de atendimento clínico fonoaudiológico quanto à intervenção nas alterações da 

fluência, participação em supervisão quanto à discussão e aplicabilidade da literatura pertinente 

sobre as diferentes abordagens e estratégias terapêuticas. Elaboração de planejamento 

terapêutico. Realização de orientação à família e à escola. 

 

BAF0298 – Clínica de Estudos Avançados dos Dispositivos Eletrônicos Aplicados à 

Surdez - Estágio Supervisionado  

Seleção e avaliação de circuitos, recursos operacionais e estratégias de processamento de sinal 

contemporâneas por meio de medidas com microfone sonda e medidas em acopladores. 

Tecnologias disruptivas e os aparelhos de amplificação sonora individuais. Modelos de 

fornecimento de serviço para candidatos e usuários dos aparelhos de amplificação sonora 

individuais. Discussão dos princípios éticos do atendimento clínico e normas de Biossegurança. 

 

BAF0276 - Clínica de Anomalias Craniofaciais - Estágio Supervisionado 

Abordar o processo diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação nas anomalias 

craniofaciais, enfocando distúrbios dos sons da fala na disfunção velofaríngea visando 

desenvolver habilidades de avaliação, planejamento e intervenção fonoterapêutica em ambiente 

hospitalar envolvendo abordagem intensiva de fonoterapia. Esta disciplina será oferecida no 

âmbito do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, contando com a 

colaboração de profissionais do hospital para academizar atividades clínicas.  Atividades de 



 

49 

internacionalização que envolvam intercâmbio de alunos de graduação e contemplem atividades 

enfocando distúrbios da comunicação na fissura labiopalatina oferecidas em universidades 

conveniadas no exterior serão incorporadas como conteúdo para alunos USP intercambistas 
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Disciplinas Optativas Livres 

 

2500019 - Saúde Coletiva: Ações da USP em Rondônia I  

A disciplina apresenta um elenco teórico, que acontecerá no campus Bauru, interagindo conceitos 

da Nova Promoção da Saúde, entre estudantes de odontologia e fonoaudiologia, para que tenham 

condições de atuar em equipes de saúde em localidades desfavorecidas. 

 

2500020 - Saúde Coletiva: Ações da USP em Rondônia II  

A disciplina apresenta um elenco de práticas de promoção da saúde, que acontecerá no estado de 

Rondônia, integrando conceitos de saúde entre estudantes de odontologia e fonoaudiologia, em 

condições práticas dentro de equipes de saúde.  

 

2500032 - Inovação e Empreendedorismo em Saúde  

Características do comportamento empreendedor. Inovação estratégica. Gestão da inovação. 

Princípios de melhorias de processos. Pesquisa e inovação em saúde. Questões regulatórias e leis 

de patente.  

 

BAB0166 – Farmacologia 

Histórico da farmacologia como ciência médica; noções sobre receptores farmacológicos e 

mecanismos gerais de ação dos fármacos; noções de farmacocinética. Farmacologia aplicada à 

Audiologia: noções gerais dos mecanismos de ototoxicidade induzida por medicamentos. Drogas 

antinflamatórias não esteroidais; antibióticos ototóxicos; farmacologia do quinino e antimaláricos; 

diuréticos de alça e inibidores da anidrase carbônica; drogas antineoplásicas (cisplatina e 

carboplatina); drogas utilizadas nos distúrbios de equilíbrio. farmacologia aplicada à linguagem, 

voz e motricidade orofacial: drogas anticolinérgicas; antihistamínicos e corticosteróides; 

anestésicos locais; descongestionantes nasais e agentes mucolíticos; antidepressivos, 

antipsicóticos e relaxantes musculares de ação central; ansiolíticos e hipnóticos; 

anticonvulsivantes; drogas antipsicóticas; anti-parkinsonianos. 

 

BAB0168 - Fundamentos de Genética 

Material genético. Modelos de herança. Sindromologia. Síndromes com etiologia ambiental e 

genética. Cromossomopatias. Síndromes monogâmicas. Aconselhamento genético. 

 

BAB0157 - Fisiologia Prática Aplicada Às Anomalias Craniofaciais 

Fisiopatologia do sistema estomatognático e das vias áreas de interesse para Odontologia e 

Fonoaudiologia: respiração, sono, fala e mastigação. Métodos instrumentais de avaliação 

funcional: eletromiografia, espirometria, polissonografia, rinometria acústica, rinomanometria, 

técnica fluxo-pressão, nasometria e nasoendoscopia. As fissuras labiopalatinas e anomalias 

relacionadas como modelo de estudo das disfunções do sistema estomatognático e das vias 

aéreas. 
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BAF0284 - Seminários Avançados e Reuniões Clínicas 

A disciplina oferece aos estudantes, atualidades em Fonoaudiologia, relação teoria e prática num 

contexto de interdisciplinaridade. 

 

BAF0294 - Speech-Language Pathology and Audiology: International Perspectives 

Internationalization. Professional certification of the audiologist in Brazil and worldwide. National 

and international speech and language intervention models. Speech Pathology and audiology in 

the 21st century. 

 

BAF0292 – Vivências Clínicas em Ambiente Hospitalar – Estágio Supervisionado 

Estagio no HRAC/USP desenvolvendo as atividades de acompanhamento e discussão de casos de 

acordo com a disponibilidade de pacientes em pelo um dos seguintes setores: acompanhamento 

de casos junto à equipe do Setor de Fonoaudiologia; e/ou acompanhamento de casos junto à 

equipe do Setor de Disfagia Pediátrica; e/ou acompanhamento de casos junto à equipe do Serviço 

de Prótese de Palato; e/ou acompanhamento de casos junto à equipe do Estudo Clínico 

Randomizado-Projeto Florida; e/ou acompanhamento da documentação padronizada da fala no 

Laboratório de Fonética Experimental; e acompanhamento de discussões de casos complexos e 

de projetos de pesquisa do Grupo de Pesquisas do HRAC: Interdisciplinaridade e Integralidade 

nos Cuidados em Saúde. 

 

BAF0293 - Fononcologia 

Distúrbios do crescimento celular. Classificação das neoplasias. Conceitos gerais sobre 

comportamento biológico, clínico, evolução e prognóstico dos tumores benignos e malignos da 

região de cabeça e pescoço. Etiopatogenia das neoplasias. Bases moleculares do câncer. Atuação 

fonoaudiológica na clínica fononcológica. Gerenciamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico e 

alternativo do câncer de cabeça e pescoço: multi, inter e transdisciplinaridade. Disfagias após 

cirurgias de cabeça e pescoço: avaliação e gerenciamento. Reabilitação fonoaudiológica da 

comunicação oral após laringectomia, parcial e total. Cuidados paliativos. 

 

2500033 Atenção em Saúde Pública I 

Despertar e envolver o graduando em atividades práticas interdisciplinares as quais o coloque em 

contato direto com os determinantes sociais do processo saúde-doença-cuidado de usuários do 

serviço público de educação e/ou de saúde na Rede de Atenção à Saúde da região de Bauru 

(DRS-VI), estado de São Paulo. 

 

2500034 Atenção em Saúde Pública II 

Despertar e envolver o graduando no planejar e na realização de atividades práticas 

interdisciplinares de educação em saúde para usuários do serviço público de educação e/ou de 

saúde na Rede de Atenção à Saúde da região de Bauru (DRS-VI), estado de São Paulo. 
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2500035 Atenção em Saúde Pública III 

Despertar e envolver o graduando a compreender a importância do planejamento para a saúde 

pública e promoção de atividades práticas interdisciplinares de vigilância em saúde com usuários 

do serviço público de educação e/ou de saúde na Rede de Atenção à Saúde da região de Bauru 

(DRS-VI), estado de São Paulo. 

 

2500036 Atenção em Saúde Pública IV 

Desenvolver atividades interdisciplinares de clínica ampliada em saúde com usuários do serviço 

público de educação e/ou de saúde na Rede de Atenção à Saúde da região de Bauru (DRS-VI), 

estado de São Paulo. 
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1111..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

  

A metodologia de ensino da FOB busca o vínculo entre o conhecimento e a realidade. A 

maioria dos docentes tem uma concepção de aprendizagem que valoriza as interações entre o 

alunato e o objeto de conhecimento, neste sentido, o professor tem o papel de mediador e 

incentivador da rede de conhecimentos que os alunos constroem e do desenvolvimento de novas 

competências e habilidades. O corpo docente vem fazendo uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC) – computadores, internet, web e tantos outros recursos.  

A metodologia de ensino, em linhas gerais, tem-se baseado na teoria dialética. As 

estratégias mais utilizadas pelos docentes têm sido:  

1. Aula expositiva dialogada: exposição do conteúdo com a participação ativa dos alunos. 

O professor promove o questionamento por parte dos alunos, levando-os a interpretar 

e discutir o objeto de estudo.  

2. Aula prática: manipulação de cadáveres, fórmulas, microscópios, vídeos, exames, 

estágios. As aulas práticas contribuem no desenvolvimento de conceitos científicos, 

além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu 

mundo.  

3. Estudo de texto: exploração de idéias de um autor a partir do estudo crítico de um 

texto ou a busca de informações e exploração de idéias dos autores estudados. 

4. Portfólio: identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão das 

produções mais significativas ou identificação dos maiores desafios/dificuldades em 

relação ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas para superação.  

5. Estudo dirigido: é o ato de estudar sob a orientação e direção do professor, visando 

sanar dificuldades específicas. 

6. Observação: é a análise de tema/problemas sob a coordenação do professor. É uma 

estratégia aplicada ao longo do processo de construção do conhecimento, requer 

leituras, estudos preliminares. 

7. Seminário: estudo de tema a partir de fontes a serem estudadas e sistematizadas 

pelos participantes, visando construir visão geral. 

8. Estudo de caso por meio de videoconferência análise de vídeo: análise minuciosa e 

objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiadora para os 

envolvidos. 

9. Ensino com pesquisa: utilização dos princípios associados aos da pesquisa - concepção 

de conhecimento e ciência em que a duvida e a crítica sejam elementos fundamentais. 

Assumir o estudo como situação construtiva e significativa, com concentração e 

autonomia crescente. Fazer a passagem da simples reprodução para um equilíbrio 

entre reprodução e análise. 

10. Visitas monitoradas: visitas para aplicação das práticas fonoaudiológicas 

acompanhadas do professor. 
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11. Ensaios demonstrativos: simulação de experimentos, de testagem, de manuseio de 

equipamentos.  

12. Lista de exercícios  

 

As definições das estratégias citadas basearam-se em Anastasiou e Alves (2006) – livro: 

Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 

Vale ressaltar que a implantação do programa Pró-Saúde possibilitou mudanças no 

processo ensino-aprendizagem por meio da inserção do ensino tutorial a todos os alunos da 

Unidade, o que contribuiu para a busca de informações e o processo de auto-aprendizagem, 

envolvendo situações reais em cenários distintos, estimulando capacidades cognitivas, 

psicomotoras e afetivas.  

Adicionalmente, o projeto ENSIRE contemplou a implantação de dois laboratórios para 

aprendizagem com recursos de simulação interativos e educacionais destinados à atuação prática 

do graduando pautado na reflexão: Habilidades de Reflexão e Simulação (LAHRES) para Novas 

Práticas Educativas na Graduação de Fonoaudiologia e iAnatoLab para ensino interativo e 

continuado de anatomia. 
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1122..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  EENNSSIINNOO--  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  

 

A avaliação da aprendizagem do curso de Fonoaudiologia da FOB/USP envolve a avaliação 

do discente e do docente, considerando que ambos estão inseridos no contexto educacional. A 

avaliação do discente busca verificar o domínio de competências, habilidades e atitudes do futuro 

profissional que está sendo formado. Neste contexto, a avaliação da aprendizagem é feita de 

forma combinada entre os indicadores qualitativos e quantitativos. Os instrumentos utilizados 

para tal são provas, relatórios, seminários, avaliação de competências e atitudes, projetos, 

pesquisas, auto-avaliação, avaliação prática, avaliação teórico-prática, estudos de caso, resolução 

de situações problemas. A aprovação em cada um dos estágios, bem como no Trabalho de 

Conclusão de Curso será concedida ao aluno que obtiver nota final igual ou superior a 5,0 (cinco).  

A avaliação do corpo docente e das Disciplinas oferecidas junto ao curso de Fonoaudiologia 

ocorre semestralmente e no ano de 2013 foi realizada por meio do sistema SIGA Unidades. Tendo 

em vista a não continuidade do sistema SIGA, a CoC-F passou a desenvolver questionários 

específicos, os quais têm sido aplicados semestralmente aos estudantes. A análise do banco de 

dados gerado com o uso dessa ferramenta permite avaliar as Disciplinas e os docentes de forma 

pontual. As informações obtidas resultam em importantes subsídios para que a CoC possa 

identificar pontos fortes e pontos fracos do processo ensino-aprendizagem e planejar ações junto 

ao corpo docente, buscando as adequações necessárias. 

Esse mecanismo é fundamental para a melhoria efetiva do ensino de Graduação na FOB. 

Observações dos alunos relacionadas à metodologia de ensino empregada, ao processo de 

avaliação utilizado pela Disciplina, ao relacionamento docente-discente, permitindo o diagnóstico 

semestral dos problemas existentes. Esse diagnóstico, por sua vez, permite formular propostas 

novas para as Disciplinas e a implementação de modificações. Como se trata de um processo de 

avaliação permanente, essas modificações são implementadas para as turmas seguintes, sendo o 

processo constantemente realimentado. 

A seguir são apresentadas as questões aplicadas a partir do ano de 2020: 

Avaliação das disciplinas curso de Fonoaudiologia 

1. No início da disciplina você foi orientado sobre o programa, forma de avaliação e cronograma das atividades? ( ) sim    

( ) não 

2. O programa proposto foi cumprido? ( ) sim    ( ) não   ( ) parcialmente 

3. O professor conduziu a disciplina com aproveitamento e optimização da carga horária? ( ) sim    ( ) não 

4. As metodologias utilizadas permitiram o desenvolvimento do seu raciocínio e compreensão sobre o assunto? ( ) sim    ( 

) não   ( ) parcialmente 

5. O professor foi acessível para você durante as aulas ou supervisões? ( ) sim  ( ) não 

6. O professor foi acolhedor para você durante as aulas ou supervisões? ( ) sim  ( ) não  

7. O professor esteve acessível para você fora da sala de aula? ( ) sim  ( ) não 

8. A relação professor / aluno foi facilitadora para o seu aprendizado? ( ) sim  ( ) não (por que?) 

9. Quais os pontos positivos da disciplina?  

10. Existem pontos que você acredita que precisam ser modificados? Quais? 

Sobre seu aprendizado: 

1. Qual o seu nível de dedicação para as atividades em sala de aula e nos estudos dirigidos?   

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10  

2. Qual o seu nível de aproveitamento na disciplina?  

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 -10 
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1133..  NNOORRMMAASS  PPAARRAA  OO  TTCCCC  

 

REGULAMENTO INTERNO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(aprovado pela Comissão de Graduação da FOB-USP, em sua reunião de 23/06/2005 e 

atualizações aprovadas em 04/04/2011 e 12/09/2011) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa uma exigência do Conselho Nacional 

de Educação, resoluções CES 03/2002 e 05/2002, que instituem, respectivamente, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Odontologia e de Fonoaudiologia. No Art. 

12 das referidas resoluções lê-se: “Para conclusão do Curso de Graduação (em Odontologia e 

Fonoaudiologia) o aluno deverá elaborar um trabalho sob orientação docente”. 

O presente regulamento contém informações gerais sobre os procedimentos relacionados 

às disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Odontologia e Fonoaudiologia. 

 

CAPÍTULO I – DO CONCEITO 

 

Art. 1º - Deverá consistir de trabalho dissertativo, abordando temas pertinentes às áreas de 

Odontologia e Fonoaudiologia e ser elaborado pelo aluno sob a orientação de um 

professor da FOB. 

 

Art. 2º - O TCC poderá ser um trabalho de revisão de literatura, uma pesquisa de campo, um 

trabalho experimental, um relato de caso clínico, ou trabalho desenvolvido pelo aluno 

em decorrência de programas de iniciação científica como: PIBIC, PET e outros modelos 

de diferentes órgãos de fomento. 

Parágrafo Único – O TCC deverá ser apresentado em língua portuguesa, podendo, 

adicionalmente, ser também entregue uma versão em outro 

idioma. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º - O TCC tem por finalidade propiciar ao aluno: 

I - aprofundamento do conhecimento num tema relacionado à profissão; 

II - estímulo à investigação, leitura, redação e síntese. 

 

CAPÍTULO III – DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 4º - Ficará sob coordenação da Comissão de Graduação da FOB/USP e responsabilidade dos 

respectivos orientadores. 

 

Art. 5º - Compete à Comissão: 

I - divulgar as normas do TCC para os alunos e professores, previamente ao período 

estabelecido para matrícula na disciplina; 

II – referendar a escolha do orientador pelo aluno mediante a entrega do formulário de 

matrícula;  

III - cuidar para que o calendário seja rigorosamente cumprido; 

IV - mediar, se necessário, as relações entre professor orientador e orientando(s); 

V - receber o TCC e referendar a avaliação do orientador em sua forma final e definitiva. 

 

CAPÍTULO IV - DOS REQUISITOS GERAIS DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 6º - A matrícula na disciplina do TCC será efetuada na Seção de Alunos da FOB/USP durante 

o período previsto pelo calendário escolar da USP. 

Parágrafo Único – Para efetivar a matrícula os alunos deverão apresentar, 

devidamente preenchido, o formulário de matrícula para o TCC. 
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CAPÍTULO V – DA REDAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 7º - A redação final do trabalho seguirá diretrizes estabelecidas pela biblioteca da FOB para 

trabalhos dissertativos.  

(http://sddinforma.files.wordpress.com/2014/11/manual-monografia.pdf) 

 

CAPÍTULO VI – DA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 8º - Caberá ao aluno a escolha do professor-orientador e, junto com o mesmo, será 

escolhido o tema. 

Parágrafo Único – O aceite ao convite do aluno por parte do orientador, será opcional. 

  

Art. 9º - O orientador deverá assinar o formulário de matrícula juntamente com o orientado. 

 

Art. 10 - A desistência por parte do orientador ou do orientado será formalizada, à Comissão de 

Graduação mediante documento, especificando as razões. 

Parágrafo Único – Caberá ao aluno procurar um novo orientador, encaminhando à 

Comissão de Graduação o formulário, corresponde ao da 

matrícula, com aval do orientador anterior. 

 

Art. 11 - O orientador responsabilizar-se-á ética e legalmente pelo Trabalho de Conclusão do 

Curso. 

 

Art. 12 - O orientador preencherá o relatório de avaliação final do desempenho do orientado(a), 

e ao final do período letivo deverá encaminhá-la à Seção de Alunos. 

 

Art. 13 - A orientação do TCC será computada como carga didática, na graduação, para o 

orientador. 

 

Art. 14 - A distribuição de tarefas do orientado durante a vigência da Disciplina de TCC será 

atributo do orientador. 

 

Art. 15 - Ao professor-orientador caberá ajudar o aluno na escolha do tema e na definição dos 

rumos de seu trabalho. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16 - O TCC em sua versão final, para referendo de aprovação, somente será aceito pela 

Comissão de Graduação, se acompanhado da ficha de avaliação final do desempenho 

do orientado(a). 

Parágrafo Único – O TCC deverá ser entregue 1 (um) CD, em arquivo digital .pdf, até 

o prazo final para encaminhamento de notas, pelo calendário da 

USP na Seção de Alunos da FOB.  

 

Art. 17 - Caso o aluno não entregue o TCC no prazo acima determinado, não terá direito aos 

créditos correspondentes e nem a recuperação. 

 

Art. 18 - Este regulamento se aplica aos alunos dos Cursos de Odontologia e Fonoaudiologia da 

FOB/USP. 

 

Art. 19 - Os fatos omissos serão resolvidos pela Comissão de Graduação da FOB/USP. 

  

http://sddinforma.files.wordpress.com/2014/11/manual-monografia.pdf
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1144..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAACCUURRRRIICCUULLAARREESS  

    

14.1 Programa de Ensino Tutorial (PET/Fono) 

O PET Fonoaudiologia teve seu projeto elaborado pela Profa. Dra. Giedre Berretin e foi 

criado em junho de 2006 visando desenvolver o modelo de indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão proposto pela Secretaria de Educação Superior, do Ministério da 

Educação. O Programa promove a aproximação do currículo do curso de graduação com o 

desenvolvimento Científico, Cultural, Artístico e Tecnológico por meio de atividades 

extracurriculares, sendo a Telessaúde uma das bases norteadoras da proposta PET 

Fonoaudiologia, uma vez que tais ações transpõem quaisquer barreiras à divulgação da produção 

científica e prestação de serviços da USP, à comunidade local e de áreas distantes. 

Até os dias de hoje o PET Fonoaudiologia da FOB/USP ainda representa o único programa 

em Fonoaudiologia existente em território nacional, tendo como tutora a Profa. Dra. Wanderléia 

Quinhoneiro Blasca, docente do Programa. Conta, em sua formação, com a participação de 12 

bolsistas e dois voluntários, pertencentes ao segundo, terceiro e quarto ano do Curso de 

Graduação em Fonoaudiologia da FOB/USP. As atividades promovidas pelo grupo possibilitam a 

participação de discentes e docentes externos ao programa, não apenas na condição de 

expectador, mas também, como atores principais do ato da educação tutorial, além da integração 

dos estudantes do curso de Fonoaudiologia com os cursos de Odontologia e Medicina. Destaca-se, 

ainda, a integração com os cursos de Pós-Graduação oferecidos no campus, tendo em vista a 

participação de alunos de mestrado, doutorado e residência multiprofissional na orientação de 

diferentes atividades desenvolvidas pelo PET-Fonoaudiologia. 

Além das ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão em Telessaúde, o grupo promove 

seminários, reunião clínicas, exibições de filmes com reflexões e organiza o Meeting 

Fonoaudiológico com temáticas que complementam a formação curricular. Adicionalmente, 

promove Oficinas de Habilidades Sociais Acadêmicas, em parceria com o curso de Psicologia da 

Universidade Anhanguera, auxiliando a adaptação do estudante ao ambiente universitário ao 

desenvolver as habilidades de planejar estudos, gerenciar tempo, tirar dúvidas e buscar 

conhecimento. 

Os seminários e reuniões clínicas representam uma disciplina optativa livre do curso de 

Fonoaudiologia, cujos arquivos em Power Point, resumos e fotos dos eventos são disponibilizados 

no site do PET-Fonoaudiologia (http://143.107.25.4/pet/fonoaudiologia/index.htm).  Os resumos 

de tais atividades, como também das monografias, são redigidos em formato expandido e são 

publicados no periódico PET Informa (ISSN 1806-6151), tendo como autores discentes e 

docentes dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Por fim, vale destacar que o Programa possibilita aos alunos a experiência de arguição do 

Trabalho de Conclusão do Curso frente a uma comissão julgadora, uma vez que cada bolsista 

PET-Fonoaudiologia apresenta o seu trabalho concluído oralmente, como também em formato de 

monografia para uma banca composta pelo orientador e dois avaliadores, dos quais um está 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da FOB/USP. 
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14.2 Congresso Fonoaudiológico de Bauru (COFAB) 

A Jornada Fonoaudiológica de Bauru (JOFA) se originou em 1994 pela iniciativa dos 

acadêmicos do Curso de Fonoaudiologia, tendo recebido apoio dos docentes e da administração 

da FOB/USP, com a finalidade de promover o intercâmbio e a atualização científica entre 

estudantes e profissionais da área fonoaudiológica e afins.  Com a criação e aprovação pela 

CAPES do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia – FOB/USP em 2004 e subsequente 

início da primeira turma em 2005, a Jornada Fonoaudiológica de Bauru incorporou os pós-

graduandos como membros efetivos da comissão organizadora e como avaliadores dos trabalhos 

apresentados, participando também de reuniões com pesquisadores externos ao Campus 

USP/Bauru, o que possibilita a discussão de temas relacionados às linhas de pesquisa do 

Programa. Nesta trajetória, em mais de 20 anos de existência, a Jornada Fonoaudiológica de 

Bauru cresceu em número, qualidade e abrangência e a partir de 2015 passou a receber a 

denominação de “Congresso Fonoaudiológico de Bauru - COFAB”, termo que reflete sua missão 

atual que é a de reunir especialistas do campo fonoaudiológico para a apresentação de estudos 

científicos. 

Anualmente o COFAB recebe o nome de um docente do curso de graduação em 

Fonoaudiologia, que, em conjunto com discentes e demais professores do curso constituem a 

grade científica que serve como complementação às disciplinas do curso. Além desta 

complementação quanto ao conhecimento científico, o COFAB permite que os alunos de 

graduação vivenciem experiência administrativa e empreendedora, já que se organizam em 

comissões (executiva, científica, audiovisual, gráfica, de divulgação e financeira) para o 

gerenciamento do Congresso e dos eventos que antecedem o COFAB. 

O evento conta com cerca de 300 a 500 participantes, sendo eles estudantes de 

graduação, pós-graduação lato e strictu sensu e profissionais de diversas regiões do Brasil. A 

programação científica abarca cursos nacionais e internacionais, oficinas, palestras e mesas 

redondas, além da aula magna. Também é realizada a apresentação de trabalhos científicos em 

formato de pôster, nas áreas de audiologia, linguagem oral e escrita, disfagia, motricidade 

orofacial, voz e saúde coletiva, além das áreas correlatas. A participação no COFAB é voluntária e 

envolver cerca de 45 alunos, do 1º ao 4º ano. Os alunos recebem declarações de participação 

coerente com suas diferentes funções, experiência esta que registram em seus currículos como 

um trabalho de extensão e de organização de evento. 

 

14.3 Plantão de Apoio Psicológico ao Universitário (PAPU) 

O Plantão de Apoio Psicológico ao Universitário (PAPU) foi implantado no ano de 2014 e 

tem a finalidade de promover habilidades de enfrentamento no contexto universitário, como 

forma de proteção aos fatores de risco à saúde mental, por meio do acolhimento das demandas 

dos estudantes, aconselhamento no processo de alguma mudança pretendida e treinamento de 

habilidades sociais que fortaleçam os recursos e estratégias de enfrentamento. 

As atividades englobam atendimento aos graduandos dos cursos de Fonoaudiologia e 

Odontologia, sob supervisão local da Profa. Dra. Dagma V Abramides, docente do curso de 
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Fonoaudiologia. Tal ação foi possibilitada por meio da celebração do convênio entre a FOB-USP e 

o Departamento de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Bauru 
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1155..  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDOOSS  EEGGRREESSSSOOSS  

  

 O acompanhamento dos egressos tem sido feito pela Comissão de Graduação com 

aplicação de um questionário-pesquisa, sendo aplicado em períodos pontuais conforme 

questionário que segue: 

Questionário de Acompanhamento de Egressos da FOB - USP 

Este questionário foi elaborado com a finalidade de se conhecer o perfil do egresso da FOB/USP. As 
informações contidas nele serão apenas divulgadas na forma de índices, preservando assim a sua 
identidade.  
 

*Obrigatório 
 
Nome: * 

E-mail: * 
Curso: * 
Fonoaudiologia 
Odontologia 

 
1 - Ano de formatura: * 
 
2 - Você está exercendo atualmente a profissão específica? * 
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
3 - Em caso negativo, assinale o motivo: 
(   ) Mercado de trabalho saturado; 
(   ) Melhor oportunidade em outra área; 
(   ) Falta de perspectiva de carreira. 
(   ) Outro: qual? 
Se já não exerce mais, há quanto tempo deixou de exercer? 

 
4 - Onde você exerce sua profissão? * 
(   ) Bauru; 
(   ) Cidades próximas a Bauru (até 100km); 
(   ) Interior do Estado de São Paulo; 
(   ) São Paulo Capital; 
(   ) Outra localidade; 

(   ) Estou desempregado(a). 
(   ) Outra localidade. Qual? 
 
5 - Quanto tempo decorreu entre a formatura e o início de sua atividade profissional? * 
(   ) Menos de 01 ano; 
(   ) De 01 a 02 anos; 

(   ) De 02 a 03 anos; 
(   ) Mais de 03 anos; 
(   ) Ainda nâo comecei a exercer atividade profissional. 

(   ) Mais de 03 anos: quanto tempo? 
 
 
6 - Em que tipo de Organização você desenvolve sua profissão?* 

(   ) Pública; 
(   ) Privada; 
(   ) Autônomo. 
(   ) Não estou empregado(a) atualmente. 
Nome da Empresa/Instituição: 
Se você assinalou "Pública", você trabalha como: 
(   ) Servidor; 

(   ) Docente. 
Se caso você assinalou "Privada", você trabalha como: 
(   ) Funcionário; 
(   ) Docente. 
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7 - Qual a sua renda? * 

(   ) Não possuo renda advinda de atividade profissional; 

(   ) Menos de 02 salários mínimos; 
(   ) De 3 a 5 salários mínimos; 
(   ) De 5 a 10 salários mínimos; 
(   ) De 11 a 20 salários mínimos; 
(   ) De 21 a 30 salários mínimos; 

(   ) De 31 a 40 salários mínimos; 
(   ) De 41 a 60 salários mínimos; 
(   ) De 61 a 80 salários mínimos. 
 
8 - Após a Graduação você realizou curso(s) de Pós-Graduação?* 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 

(   ) Estou realizando. 
 
9 - Em caso afirmativo, qual o nível do último Curso realizado e/ou em realização? 
(   ) Especialização; 

(   ) Mestrado; 
(   ) Doutorado; 
(   ) Pós-Doutorado. 

(   ) Se você já finalizou algum último curso de pós-graduação, em que ano foi? 
 
10 - O curso de graduação que realizou na FOB/USP atendeu às expectativas quanto a sua formação 
profissional? * 
(   ) Sim; 
(   ) Não. 

Se você assinalou "Não" ou mesmo assim acha que haja aspecto(s) falho(s), por favor assinale-o(s) abaixo: 
(   ) Carga horária do curso de graduação; 
(   ) Estímulo propiciado pelos professores para o processo ensino/aprendizagem; 
(   ) Estágio curricular extra-muro; 
(   ) Articulação entre as disciplinas de formação básica e as de formação profissionalizante; 
(   ) Base oferecida pelas disciplinas básicas em relação à formação profissional; 
(   ) Outros. 

Outros - por favor, comente: 

 
Qual seu nível de satisfação em relação ao curso de Graduação oferecido pela FOB - USP? * 
(   ) Insatisfeito; 
(   ) Pouco satisfeito; 
(   ) Satisfeito; 
(   ) Muito satisfeito. 

 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS - Por favor, deixe uma sugestão (ou mais) que considere importante para 
aprimoramento do curso de graduação oferecido pela FOB/USP. 

 

 

A efetiva participação dos egressos é muito valiosa e os resultados obtidos são essenciais 

para implementação de novas ações de aprimoramento e valorização do ensino de graduação.  

Os egressos também são estimulados a manter seu endereço eletrônico e residencial 

atualizado junto à FOB, encaminhando via e-mail para grad@fob.usp.br ou via correio para o 

endereço da FOB. 

 

Além do questionário de acompanhamento de egressos, destaca-se o “Portal do Egresso”, 

comum a todos os Cursos de Graduação da USP. 

Portal do Egresso  

– Dados gerais 

– Caracterização do Perfil e Situação Profissional 

– Transição Universidade e Mundo do Trabalho 

mailto:grad@fob.usp.br
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– Trajetória Acadêmica e Formação Continuada 

– Apreensão do Curso pelos Egressos.  

 Por se tratar de um modelo padrão de acompanhamento para todos os cursos de 

graduação da USP, há a proposta que para o acompanhamento dos egressos do curso de 

Fonoaudiologia da FOB/USP sejam incluídos os seguintes itens: 

– Avaliação dos empregadores sobre o perfil e competência do egresso.  

– Grau de promoção financeira do egresso em resultado da capacitação  

– Elementos que avaliem o impacto social do egresso 

– Informações sobre a formação profissional continuada (cursos e atividades fornecidas 

pela Universidade).  

– Serviço de auxílio e apoio ao egresso (banco de currículos, canal com ofertas de 

empregadores). 

– Criação de uma rede social para interação dos ex-alunos.  

– Criação de um banco de dados dos egressos, divulgando também a inserção de ex-

alunos no mercado de trabalho.  

– Link e permissão de acesso ao acervo de Revistas Eletrônicas do SIBI/USP. 

 

Com a criação da Comissão Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia, foram propostas, 

também, as seguintes ações descritas abaixo, em fase de planejamento para posterior 

implantação: 

 

Investir nas atividades de educação interativa (educação a distância e/ou apoio a 

educação presencial) 

O investimento em ferramentas de educação interativa pode favorecer a comunicação 

entre Universidade e egressos. Informações e materiais instrucionais de uma dada disciplina 

podem continuar a ser acessados pelos egressos, por intermédio de senha. A exemplo de 

Universidades nacionais e internacionais é possível estimular os alunos de graduação a realizarem 

o cadastro de suas produções (trabalhos, seminários, etc.) em uma área específica deste sistema. 

Após a conclusão do curso o egresso pode atualizar o material produzido, o qual também ficará 

disponível para os novos alunos de graduação e outros egressos.  

 

Criar associação de ex-alunos da FOB – USP  

A criação da associação de ex-alunos da FOB/USP possibilitará a integração entre alunos, 

ex-alunos e docentes por meio da organização de encontros e eventos científicos e culturais, 

periodicamente e, ainda, a estruturação de atividades e projetos que podem ser desenvolvidos 

em parceria com docentes, empresas júnior e agência USP de inovação.  

 

Estimular o reconhecimento de egressos com atividade de excelência 

Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais como forma de 

incentivo aos atuais graduandos. 
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Estimular a participação de egressos em Comissões e Colegiados 

Atualmente a Congregação da FOB possui um assento para representante dos egressos 

(titular e suplente), sendo que há a proposta que egressos também tenham assento na Comissão 

de Graduação e na Comissão de Coordenação de Curso Intra-unidade. 

Pretende-se, desta forma, que as distintas modalidades de acompanhamento de egressos 

constituam instrumentos de avaliação permanentes que possibilitem o aprimoramento do ensino 

de Graduação oferecido pela Faculdade de Odontologia de Bauru.  
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1166..  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  

  

No mês de setembro de 2007, foram criadas na FOB as Comissões Coordenadoras dos 

Cursos de Odontologia e Fonoaudiologia (CoCs), com o intuito de assessorar a Comissão de 

Graduação da Unidade. Sua primeira atribuição, designada pela Comissão de Graduação, foi a de 

iniciar as discussões sobre uma nova estrutura curricular, subsidiando-a pelas diretrizes 

curriculares nacionais, levando também em consideração os resultados das avaliações internas 

das disciplinas, realizados anualmente pela Comissão de Graduação da FOB. 

Com a promulgação da resolução CoG 5500 em 13 de janeiro de 2009, ficou estabelecido 

pelo seu Artigo 7º, item I que é atribuição da CoC “coordenar a implementação e a avaliação do 

projeto político pedagógico do curso, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e as Diretrizes Curriculares vigentes” . No item nº II deste mesmo artigo afirma-se ser 

ainda atribuição desta Comissão “encaminhar propostas de reestruturação do projeto político 

pedagógico e da respectiva estrutura curricular (disciplinas, módulos ou eixos temáticos) à CG da 

Unidade à qual o curso ou habilitação está vinculado, ouvidos, quando for o caso, os 

Departamentos”.   

Nas demais atribuições estatutárias da CoC incluem-se ainda:  

 “coordenar o planejamento, a execução e a avaliação dos programas de 

ensino/aprendizagem das disciplinas, módulos ou eixos temáticos”  

 “analisar a pertinência do conteúdo programático e carga horária das disciplinas, 

módulos ou eixos temáticos, de acordo com o projeto político pedagógico, propondo alterações no 

que couber”  

 “promover a articulação entre os docentes envolvidos no curso ou habilitação com 

vistas à integração interdisciplinar ou interdepartamental na implementação das propostas 

curriculares”  

 ”acompanhar a progressão dos alunos durante o curso ou habilitação, propondo ações 

voltadas à prática docente ou à implementação curricular, quando for o caso”.  

Percebe-se, em função de suas atribuições estatutárias, que é competência da Comissão 

Coordenadora de Curso o acompanhamento e a avaliação do Projeto Político Pedagógico. Esta 

Comissão tem se reunido mensalmente, analisando os resultados das avaliações internas de 

disciplinas e participado ativamente da implantação do Programa Pró-Saúde, no âmbito da FOB.  

A disponibilização dos dados obtidos por meio destas ferramentas de análise (avaliação 

interna, dados do Portal SIGA, informações dos egressos), somadas às discussões e resultados do 

Programa Pró-Saúde, Projeto Ensire,  Fóruns de Docentes desenvolvidos pelo GAP e pela CoC-F 

da FOB/USP, além da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem 

possibilitado o acompanhamento e a avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso, sobretudo 

no que diz respeito à adequação de sua estrutura curricular às necessidades de saúde da 

população e às realidades da profissão.  
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1177..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 

  

O conjunto das ações que norteiam a construção/atualização constante do projeto 

pedagógico contribuem para estabelecer o perfil universitário que se pretende formar, as 

habilidades e competências que se deseja desenvolver, a metodologia e organização curricular 

adotada, assim como a forma de verificar o processo de ensino/aprendizagem. Neste sentido, o 

Projeto Pedagógico do curso de Fonoaudiologia é um documento formal, reescrito 

constantemente, que tem avaliado permanentemente suas metas, numa dinâmica que busca 

acompanhar a realidade da Instituição de Ensino Superior em que está inserido e do mercado de 

trabalho. 


