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Compartilhando a experiência: 
 

 Uma historia de tradição: 1º. Curso de Fonoaudiologia do Brasil 
 Ex-alunos se tornaram professores 
 Curso reconhecido nacionalmente como uma espécie de matriz de conhecimento na 

área. 
 Curso considerado 5 estrelas no Guia do Estudante 
 30 vagas anuais 
 Corpo Docente: 13 professores Fonoaudiólogos – titulados e com produção 

expressiva na área. 
 Faz parte do Programa de Residência Multiprofissional : Hospital, Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde 
 Atualmente: único curso com pós-graduação no CCS (ME e Ddo) com conceito de 

excelência – 5 CAPES 
 



Atualmente: 
 

 Práticas inovadoras 
 Oportunidade em Projetos de Pesquisa 
 Graduação e iniciação científica 
 Laboratórios  
 Visibilidade e participação : conselhos profissionais, sociedade científica, sociedades 

internacionais da área. 
 



 
O que aconteceu: 
 

 Boicote dos alunos no último ENADE 
 Resultado: conceito 2! 
 Primeiro momento: decepção e raiva. 
 Pergunta: De quem é a culpa? 
 Reflexão 
 Proposta de Ação 
 
 



Ações: 
 

 Responder as exigências formais – apoio da PROGRAD 
 Viver o luto 
 Planejamento para: 

 Mudanças necessárias 
 Sensibilização de alunos : UFSM como sobrenome 
  Sensibilização de professores: saída da inércia 
 Mudança da Matriz Curricular já estava em curso 
 Mudança periodização do Curso 
 Assumir os erros! 
 Trabalho coletivo 

 
 



Ações: 
 
 Seminário Fonoaudiologia Ação e Participação na acolhida dos alunos e calouros 
 Organização conjunta coordenação do curso, DAFON, NDE, Alunos voluntários 
 Programa incluiu: 

 Valorização da Prata da Casa 
 Participação de recém egresso 
 Apresentação de atividades destaque pelos próprios alunos para os calouros 
 Oficina com questões do ENADE para professores e alunos em grupos com 

alunos de diferentes semestres. 
 Apresentação dos resultados do ENADE 
 Valorização Turma que fará  o próximo ENADE 
 Apresentação da hashtag: #orgulhodeserufsm 
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