
1 

Supervisionado 
2018 

e no 
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ANO LETIVO 

1º Semestre: 05/03/2018 

 

2º Semestre: 06/08/2018 
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Composição e normas das 

práticas clínicas  

 No 5º e 6º semestres do Curso serão 
realizados: 

 

– Práticas Clínicas em Linguagem  I e II ( antiga fala);  

     - Práticas Clínicas em Motricidade Orofacial I  e II. 
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 Nos 7º e 8º semestres, serão realizados os 
demais estágios, ou seja, Estágios 
Supervisionados em: 

  
– Fonoaudiologia Comunitária III e IV; 

– Audiologia Clínica I e II; 

– Equilíbrio I e II;  

– Prótese Auditiva I e II; 

– Linguagem Oral e Escrita I e II; 

– Voz I e II;  

– Habilitação e Reabilitação Auditiva I e II; 

– Acolhimento em Fonoaudiologia I e II. 

– Fonoaudiologia Hospitalar I e II. 
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 As atividades de estágio e práticas clínicas terão 
supervisão de um profissional fonoaudiólogo, 
por exigir tomada de decisão que afeta seres 
humanos. 

 

 A frequência mínima a ser exigida para a 
aprovação nos estágios será de 75%: 

 

– Faltas, mesmo justificadas com atestado ou 
certificado de eventos, não são abonadas ( ganha 
falta, mas não perde nota). Os atendimentos não 
realizados em terapia precisarão ser repostos.  

 

– Assiduidade do paciente entrará como avaliação do 
aluno, uma vez que demonstra a adesão ao processo 
terapêutico. 
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Práticas C. /ESTÁGIO - 2018 

 1º SEMESTRE 
 

5º semestre: Práticas clínicas em Linguagem I  e 
Motricidade Orofacial I . 

 

7º semestre: LGG I, HRA I, Áudio Clínica I, Prótese 
auditiva I, Equilíbrio I, Acolhimento I, Voz I, Fono 
Hospitalar I, Fono comunitária III. 

 

MAI: entrega das notas do 1º bimestre  

JUL: finalização dos atendimentos 

          entrega das notas do 2º bimestre  
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 2º SEMESTRE 

 

6º semestre:  Práticas clínicas em Linguagem II  
e Motricidade Orofacial II . 

 

OUT: Entrega das notas do 1º bimestre 

DEZ: Finalização dos atendimentos 

           Entrega das notas do 2º bimestre 

 

 

Práticas C./ESTÁGIO - 2018 
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 2º SEMESTRE 

 

8º semestre: LO II, HRA II, Áudio Clínica II, Prótese 
auditiva II, Estágio equilíbrio II, Acolhimento II, Voz 
II, Fono Hospitalar II, Fono comunitária IV. 

 

OUT: Entrega das notas do 1º bimestre 

NOV: Finalização dos atendimentos 

DEZ: Defesa de TCC 

           Entrega das notas do 2º bimestre 

 

 

ESTÁGIO - 2018 
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Avaliação será relativa à observação 
do desempenho das 

práticas/estágio, bem como 
instrumento teórico prático, por 
exemplo: estudo de caso e/ou 

situações problema.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS 
PRATICAS C. / ESTÁGIO 

A) ESTÁGIO PROPRIAMENTE DITO 

 

I. Normas 

II. Comportamento em supervisão 

III. Comportamento em Atendimento  

IV. Material escrito 

 

B) Atividade Avaliativa Oral e/ou escrita 

 

  

Peso 7,0 

Peso 3,0 
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A) PRÁTICA CLÍNICA / ESTÁGIO  

 

 I. Normas:  

 Uso do jaleco/roupas adequadas ao 
ambiente de trabalho.  

 Pontualidade e cumprimento do horário.  

 Assiduidade.   

 Postura ética frente ao usuário e equipe. 
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 II. Comportamento em supervisão:  
 

 Elaboração do roteiro de avaliação fonoaudiológica. 

 Raciocínio clínico adequado sobre o caso.  

 Argumentar sobre a hipótese diagnóstica do caso. 

 Saber qual o seu enfoque e abordagem teórica adotada 
nas estratégicas terapêuticas. 

 Elaborar um planejamento terapêutico adequado e criativo. 

 Participar ativamente da supervisão, contribuindo com 
colocações pertinentes.  

 Mostrar-se interessado nos casos dos colegas. 

 Utilizar linguagem apropriada à situação a qual se refere. 

 Elaborar um plano de sessão diário adequado. 
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 III. Comportamento em Atendimento:  
 

 Executar as estratégias terapêuticas propostas adequadamente. 

 Mostrar-se proativo e dinâmico ao atender o paciente. 

 Saber conduzir a sessão/atendimento de forma produtiva. 

 Escolher de forma apropriada os materiais utilizados na sessão.  

 Despertar o interesse do paciente para as atividades propostas. 

 Em caso de não aceitação, por parte do paciente, das estratégias 
planejadas, saber preencher a sessão com outras atividades 
pertinentes ao caso. 

 Utilizar entonação adequada e expressões faciais e corporais 
complementares na situação de comunicação com o paciente.  

 Manter a ordem na apresentação da sala, evitando excesso de 
estímulos. 
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 IV. Material escrito: 

  
 Respeitar os prazos estipulados para a entrega das sínteses das 

avaliações, planejamento, HD, entre outros. 

 Material bem elaborado, com fundamentação teórica atual e 
com escrita adequada respeitando regras gramaticais. 

 Fazer a evolução diária da terapia/atendimento. 

 Efetuar as alterações sugeridas pelo professor no material 
escrito. 

 As citações realizadas estão corretamente referenciadas. 

 Manter atualizada a coleta de assinaturas dos pacientes e/ou 
responsáveis nas folhas do SUS. 
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 B) AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 I. Conhecimento teórico-prático do ACADÊMICO, 
avaliado ao longo do semestre mediante atividades 
avaliativas oral e/ou escrita e/ou, ainda, por meio 
de perguntas aos estagiários, realizadas no final de 
cada supervisão. 

 

 Aprovação nas práticas clínicas e nos estágios - 
nota final igual ou superior a 7,0 (sete).  

 
 

 Não há exames de recuperação. 
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Serviço de 
Atendimento 

Fonoaudiológico 
- SAF 
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Hospital 
Universitário da 
UFSM - HUSM 



NORMAS DO HUSM 
 Prontuários serão entregues pelas secretárias da Recepção 

 Após o atendimento, registrar o mesmo no AGHU 

 Incluir a via dos exames nos prontuários 

 Devolução de materiais à Recepção 

 Manter as salas limpas e arrumadas no início e final dos 

atendimentos, para as próximas turmas que as utilizarão 

 Levar o material sujo para o expurgo 

 Desligar os equipamentos e ar condicionados assim que 

finalizar o atendimento. 
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DOCUMENTAÇÃO HUSM 

 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO – CURSOS DA UFSM 

 

 CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO 
SUPERVISOR E PELO ESTAGIÁRIO 
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NORMAS DO HUSM 

20 



NORMAS DO HUSM 

21 



NORMAS DO HUSM 

22 
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Página GEP/HUSM 

link http://coral.ufsm.br/depe/index.php/ensino/estagiosnohusm 

http://coral.ufsm.br/depe/index.php/ensino/estagiosnohusm
http://coral.ufsm.br/depe/index.php/ensino/estagiosnohusm
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Fono Comunitária 
 

 Instituição de Longa Permanência para 
Idosos Vila Itagiba 

 

 Centro de Referência a Saúde do Trabalhador 
- CEREST 



Materiais para estágio 

 Cada professor irá solicitar os materiais 
necessários para atuação nas práticas 
clínicas e estágio. 
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Trabalho de conclusão 
de curso 
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 Trata-se das disciplinas : 

- TCC II (7º semestre)  

- TCC III (8º semestre)  

 

 

 

 Desenvolverão e apresentarão de forma escrita e oral 
o TCC, sobre tema relacionado à Fonoaudiologia. 

 

 O professor da disciplina de TCC II e III – regula os 
prazos e datas para entrega e apresentação do 
trabalho.  
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 TCC II (7º semestre)  

 

– Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo 
com o projeto proposto no TCC I e se 
caracterizam por serem atividades de 
desenvolvimento de pesquisa. 

 

– Critério de Avaliação: o aluno será avaliado 
pelo professor da disciplina (30%) e 
orientador (70%), quanto ao cumprimento 
das etapas da realização da pesquisa, bem 
como a qualidade em sua realização. 
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 TCC III (8º semestre) 

– A forma final do TCC deverá ser em artigo 
científico.  

 

– As normas de formatação devem ser as da 
MDT/UFSM ou do periódico para o qual o 
artigo será enviado. 
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Orientador 

 

 

 
– Cada orientador pode ter até 02 trabalhos sob 

orientação (no máximo 02  orientandos); 

 

 

– Será indicado junto ao Coordenador de 
Estágio, em acordo com o(s) Estudante(s), e 
homologado pela Coordenação do Curso de 
Fonoaudiologia; 
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Orientador 
 

– Devem ser docentes do Curso, 
obrigatoriamente os lotados no Departamento 
de Fonoaudiologia; 

 

– Professores de outros departamentos, que 
ministrem aulas para o Curso de 
Fonoaudiologia, poderão ser co-orientadores 
de TCCs; 
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 Banca do TCC III 

– A Comissão Examinadora será composta por 
02 docentes (incluindo o orientador) e 01 
doutorando que realizará a arguição mas não 
atribuirá nota. 

 

– A cópia impressa do trabalho será entrega à 
banca, 7 (sete) dias antes da defesa do TCC. 

 

– O orientador do trabalho ocupará a 
Presidência da Comissão Examinadora. 
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 Da Nota Mínima para Aprovação 

 

– TCC I, TCC II e TCC III - terão nota mínima 
para aprovação 7,0 (sete).  

 

– Não haverá realização de exames de 
recuperação para os alunos que não lograrem 
aprovação nestas disciplinas.  

 

– Os alunos reprovados na disciplina TCC I não 
poderão cursar a disciplina, subsequente, TCC 
II e  TCC III. 
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TCC – 2018 

 1º SEMESTRE 

– Alunos do 7º semestre farão TCC II 
(desenvolvimento) 

– Avaliação: da execução do projeto 

 

 1º bimestre  - Materiais e Métodos do TCC  

          - 50% coleta 

2º bimestre  - resultados estatísticos (quantitativa) 

                   - análise parcial dos dados qualitativos 
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TCC – 2018 
 

 2º SEMESTRE 

 

– Alunos do 8º semestre farão TCC III (artigo )  

 Avaliação: banca de defesa do TCC 
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Boas Atividades!!! 

DÚVIDAS? 


