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ANEXO A 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 2 – FIEX CCS/ 2020 

 

Título do Programa de Extensão:  

 

O RUÍDO NOSSO DE CADA DIA: FONOAUDIOLOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO-CULTURAL E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. 

 
COORDENADOR(a) DO PROGRAMA: Profa. Dra. Valdete Valentins dos Santos Filha 

 
 O desenvolvimento das atividades do bolsista será acompanhado pela coordenadora deste programa de 

extensão, segundo as atividades previstas na metodologia. É atribuição do bolsista: 

 

1. Participar das reuniões (virtuais) - planejamento e avaliação do desenvolvimento do programa e da Campanha 

INAD e do Workshop do LOE, bem como das próprias ações e evento (organização e execução - virtual).  

2. Realizar o levantamento da Campanha e do Workshop do LOE - Interpretação dos resultados e das 

Intervenções das Campanhas, sob a supervisão da coordenadora deste programa e/ou Pós Graduanda; 

confecção de materiais, bem como planejamento e organização do INAD 2021 (virtual).  

3. Colocar em prática o conteúdo teórico/ prático – atendimentos (esclarecimentos de dúvidas pós ações 

realizadas virtualmente) e avaliações ofertadas através da Campanha, sob a supervisão da coordenadora deste 

programa e/ou Pós Graduanda (virtual e semipresencial).  

4. Elaborar trabalhos para apresentação em eventos científicos, como: Encontro Internacional de Audiologia 

(EIA), Congresso da Sociedade Brasileira de Fonoaudioliogia, do Fórum Regional Permanente de Extensão 

(Todos realizados virtualmente), JAI/2020 e artigo de divulgação dos resultados obtidos no programa – 

atualização do banco de dados e levantamento bibliográfico sobre os temas abordados no presente programa. 

5. Realizar o levantamento das atividades do bolsista – Elaboração de relatórios parcial e final das atividades 

desenvolvidas neste programa. 

 

OBS: Durante a suspensão das atividades da UFSM, devido ao COVID-19, realizaremos as atividades da bolsa, 

por meio virtual, dando continuidade às atividades semipresenciais, caso seja possível, diante do quadro atual da 

pandemia. 

 

CRONOGRAMA 

CARGA HORÁRIA: 16 a 20 horas/semanais 

Atividades 
CRONOGRAMA 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN 

1 x x x x x x 

2 x x x x x x 

3  x x x x x 

4  x x x x x 

5   x   x 

 
Profa. Dra. Valdete Alves Valentins dos Santos Filha 

Coordenadora do Programa de Extensão 


