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Projetos de extensão:

1) Título 

“Atendimento a pré-escolares com alteração de fala no município de Santa Maria”

Classificação principal 
Extensão

Resumo 
O presente projeto tem como objetivo realizar tratamento fonoaudiológico à comunidade 
pré-escolar de Santa Maria que apresente alteração de fala, como desvio fonológico e 
fonético, ou ambos. Justifica-se a realização do mesmo tendo em vista a grande procura 
de atendimento desta população no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da UFSM, 
sem muitas vezes obter atendimento imediato, pela falta de vaga. Para tanto, serão 
selecionados na lista de espera do referido serviço as crianças que estiverem em idade 
pré-escolar, ou em início da fase de alfabetização, que apresentarem as patologias 
supracitadas, respeitando a ordem de procura pelo atendimento especializado. As crianças 
receberão atendimentos semanais e, ao final de cada sessão, serão realizadas reuniões 



com os pais para esclarecimentos em relação ao processo terapêutico, bem como sobre 
outros aspectos da fala (como a fala se desenvolve, causas de alteração, como prevenir 
alterações), evitando problemas posteriores de alfabetização

Objetivos 
Os objetivos deste projeto de extensão centram-se, principalmente, em orientar pais 
quanto às formas de prevenção das alterações da linguagem oral (fala) e, 
consequentemente, de escrita, bem como o tratar precocemente as crianças com 
alterações fonéticas e/ou fonológicas a fim de evitar problemas na escolarização e 
psíquicos. Assim, tem-se como objetivos específicos: tratar as alterações de fala de 
crianças em fase pré-escolar da cidade de Santa Maria que se encontram na fila de espera 
do SAF para atendimento; orientar pais e responsáveis quanto às formas de estimulação e 
prevenção de alterações de fala.
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