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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 

Curso de Bacharelado em Fonoaudiologia  

1. IDENTIDADE DO CURSO 

1.1  Título obtido 
Bacharel em Fonoaudiologia 

1.2. Perfil Profissional do Egresso  

O Fonoaudiólogo é o profissional habilitado para desenvolver pesquisa e ações de 

prevenção, assim como avaliar, acompanhar e promover a reabilitação dos distúrbios da 

comunicação humana e das funções orofaciais, sendo atualmente formada por sete grandes 

áreas de concentração: Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz, Saúde coletiva, 

Fonoaudiologia Educacional e Disgfagia. 

1.3. Objetivo do Curso  
Formar profissionais Fonoaudiólogos com atuação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, pautado em princípios éticos e capacitados para desenvolver suas atividades nas 

áreas de promoção, proteção, diagnóstico, avaliação, reabilitação da saúde e intervenção 

clínico-terapêutica, no que se refere aos campos clínico-terapêutico e preventivo da prática 

fonoaudiológica. 

1.4. Campo de Atuação Profissional:  
O profissional fonoaudiólogo tem uma ampla abrangência de trabalho, podendo 

atuar: nas Unidades Básicas de Saúde; em ONGs; nos Hospitais e maternidades; nos 

Ambulatórios; nas Clínicas e consultórios; Home Care e domicílios; em Casas de saúde e 

asilos; em Creches e berçários; nas Empresas e indústrias; nos Meios de comunicação; nos 

Sindicatos e associações; nos Estabelecimentos de ensino superior e nas Escolas especiais e 

regulares. 

1.5. Número de Vagas 
30 (trinta) vagas anuais. 

1.6. Duração 
4 (anos) anos 

1.7. Turnos de Funcionamento  
Turno integral (matutino e vespertino) 

1.8. Atos Legais  
Criação – pela Resolução nº. 007 do Conselho Departamental, de 01 de dezembro de 

1993, com base no Decreto-Lei nº. 6965, de 09 de dezembro de 1981, que 
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regulamenta a profissão de Fonoaudiologia, e na Resolução nº. 06, de 06 de abril de 

1983, decorrentes do Parecer no. 20/83 do Conselho Federal de Educação; 

Autorização - pelo Decreto nº. 1.845, de 28 de março de 1996, pelo Parecer nº. 50/94 

do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED e pela Portaria do 

Ministério da Educação - MEC nº. 452, de 10 de maio de 1996; 

Reconhecimento – pela Resolução nº. 44/2002 – CEE/AL, publicada no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas de 14 de novembro de 2002, com obtenção do conceito “C”; 

Renovação do Reconhecimento – pelo Parecer nº. 251/05 e Resolução nº. 083/2005 

CEE/AL, conforme Portaria 05/06, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 

07/02/2006, com a obtenção do conceito “B”; 

Renovação do Reconhecimento – pela Portaria SEE/Nº 683/2009 publicada no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas em 20 de outubro de 2009. 

1.9. Trajetória Avaliativa 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

FONOAUDIOLOGIA  
CPC: 4 (3,5618) ENADE: 5 (4,9069) 2010 

CPC: 3 (2,0753) ENADE: 3 (2,3263) 2013 

2. GESTÃO DO CURSO 
O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições concernentes à política 

de gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de decisões, planejamento, 

execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza operacional voltadas para as rotinas 

da vida acadêmica e ações de natureza estratégica com foco na análise e resolutividade de 

questões, finalização de processos, simplificação e agilização de procedimentos acadêmicos. 

Estruturada por áreas de atuação, a gestão do curso está organizada em 3 (três) instâncias 

específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com os 

dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, mediante as funções de 

assessoramento frente as questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante mediante as 

funções de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1. Coordenador do Curso 
Instituída pela Portaria GR/UNCISAL Nº 420, de 01 de setembro de 2015, a 

Coordenação do Curso de Fonoaudiologia tem a seguinte representatividade: 
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Nome Lauralice Raposo Marques 

Titulação Mestre  

Regime de trabalho 40 horas 

Carga horária de 

coordenação de Curso 

20 horas 

Tempo de exercício na 

IES 

Professora substituta: 2000 a 2002 

Ano de admissão para compor o quadro de professores efetivos da IES: 

2002 

Tempo total de exercício na IES: 16 anos 

Tempo de exercício na 

coordenação do curso 

Designada como Coordenador pro tempore em 2007;  

Coordenadora eleita para quadriênio 2008 – 2011 e reeleita para 

quadriênio 2013 – 2016. 

Atuação profissional  Fonoaudióloga graduada pela UNICAP – 1998 

 Especialização em Audiologia pela UFPE – 2001 

 Mestrado em ciências pela UNIFESP – 2012 

 Doutoranda em saúde materno infantil pelo DINTER IMIP/UNCISAL  

 Professora assistente do NUSMIADE: exerce a função de docente no 

Curso de Fonoaudiologia 

Atuação do 

coordenador 

 Integra, na qualidade de membro nato, o CONSU;  

 Convoca e presidi as reuniões do Colegiado de Curso; 

 Participa do Núcleo Docente Estruturante, na qualidade de membro 

nato;  

 Participa da Comissão do processo interno de Transferência, 

Equivalência e Reopção;  

 Coordena e avalia as atividades acadêmicas do curso, em articulação 

com as instâncias acadêmico-administrativas;  

 Viabiliza a execução do Projeto Pedagógico do Curso;  

 Favorece a articulação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

assistência com os órgãos ou setores responsáveis;  

 Encaminha as deliberações do Colegiado de Curso, a quem de direito, 

para que sejam cumpridas;  

 Utiliza a prerrogativa ad referendum, quando necessária, dando 

conhecimento ao Colegiado de Curso, na sua primeira reunião após a 

decisão;  

 Fornece, sempre que solicitado, informações acadêmicas do corpo 

docente e discente a ele vinculado, garantindo a atualização 

sistemática do Curso, nas bases de dados do Ensino Superior;  

 Acompanha o processo de matrícula dos alunos do curso;  

 Acompanha o desenvolvimento e o rendimento de aprendizagem dos 

alunos;  

 Avalia sistematicamente os docentes do Curso, por meio dos 

instrumentos próprios da IES;  

 Encaminha aos Núcleos de Ensino, no período previsto no Calendário 

Acadêmico, as demandas do Curso para provimento das suas atividades 

acadêmicas;  

 Encaminha, semestralmente, ao Gerente do Centro ao qual o Curso se 

encontra vinculado, o relatório de atividades do Curso, após aprovação 

do mesmo pelo Colegiado;  



4 

 Cumpri e faz cumprir, na sua área de atuação, as deliberações dos 

Colegiados Superiores e as disposições do Estatuto, do Regimento 

Geral, do Regimento Interno da Reitoria e do Regimento Interno do 

Curso. 

 

2.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE 

Instituído pela Portaria GR/UNCISAL Nº 165, de 30 de junho de 2016, o Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Fonoaudiologia tem a seguinte composição: 

Nome CH Titulação Formação 

1) Profa. Lauralice Raposo Marques 40 Mestre Fonoaudióloga 

2) Profa. Luciana Castelo Branco Camurça 
Fernandes 

40 Mestre Fonoaudióloga 

3) Profa.  Ranilde Cristiane Cavalcante Costa 40 Mestre Fonoaudióloga 

4) Profa.  Sabrina Maria Pimentel da Cunha Pinto 
Tenório 

40 Mestre Fonoaudióloga 

5) Profa. Vanessa Fernandes de Almeida Porto 20 Especialista Fonoaudióloga 

  

2.3. Colegiado do Curso 

Instituído pela Portaria GR/UNCISAL Nº 420/2015, o Colegiado de Curso de 

Graduação em Fonoaudiologia apresenta a seguinte composição:  

Representações  Nome 

(1) Coordenador de Curso e Presidente do Colegiado  Profa. Me. Lauralice Raposo Marques 

(2) Responsável pelo Estágio Obrigatório  Profa. Me. Ranilde Cristiane Cavalcante Costa 

(3) Responsável pelas Monitorias  Profa. Me. Cristiane Monteiro Pedruzzi 

(4) Responsável pela Pesquisa 
 Profa. Me. Ana Carolina Rocha Gomes 

Ferreira  

(5) Representante do Corpo Discente 
 Acad. Tuany Lourenço dos Santos 

 Acad. Bruna Danieli de Carvalho (Suplente) 

(6) Representante do Diretório Acadêmico 
 Acad. Raniere Dener Cardoso Melo 

 Acad. Nilian Cerqueira Azevêdo (Suplente) 

 

3. Corpo Docente 
O corpo docente do Curso de Fonoaudiologia da UNCISAL é composto por 

professores de áreas afins favorecendo a premissa do trabalho interdisciplinar, em equipes, 

promovendo a pluralidade do saber e formação para o trabalho multidisciplinar.  

 

NOME DO DOCENTE FORMAÇÃO  TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

DISCIPLINA QUE LECIONA 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

Adriana de Medeiros Melo 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 40 h 

Avaliação e abordagem 
terapêutica nos distúrbios da 

comunicação humana 
14 

Alenilza Bezerra Costa Enfermagem Especialista 20 h Biossegurança 26 

Ana Carolina Rocha Fonoaudiologi Mestre 40 h Fisiopatologia Clínica II 14 anos 
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a 

Ana Paula Cajaseiras 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 40 h Introdução à Fonoaudiologia 14 anos 

Ana Paula Monteiro Rego Psicologia Especialista 40 h Fisiopatologia Clínica I 11 anos 

Ana Raquel de Carvalho 
Mourão 

Fisioterapia Mestre 40 h Saúde Sociedade  14 anos 

Analice Dantas Santos Serviço Social Mestre 40 h 
Fundamentos do trabalho em 

saúde 
14 anos 

Antônio Carlos Ferreira Lima Psicologia Doutor 40 h Introdução à Psicologia 14 anos 

Bárbara Patrícia da Silva Lima 
Fonoaudiologi

a 
Mestre  20 h Saúde Sociedade III 6 meses 

César Antônio Lira dos Anjos Medicina Especialista 40 h Fisiopatologia Clínica I 12 anos 

Cristiane Cunha Soderini 
Ferracciu 

Fonoaudiologi
a 

Doutora 40 h 
Bases do desenvolvimento 

humano II 
13 anos 

Cristiane Monteiro Pedruzzi 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 40 h 

Estágio Supervisionado 
Obrigatório 

11anos 

Edna Pereira Gomes De 
Moraes 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h Fisiopatologia Clínica I 14 anos 

Elizângela Dias Camboim 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 40 h 

Bases do desenvolvimento 
humano II 

14 anos 

Erika Henriques de Araújo 
Alves da Silva 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Estágio Supervisionado 

Obrigatório 
13 anos 

Euclides Maurício Trindade 
Filho 

Medicina Doutor 40 h 
Fisiologia Geral e Fisiologia 

Específica 
14 anos 

Gabriela Silveira Sóstenes 
Fonoaudiologi

a 
Doutora 40 h 

Avaliação e abordagem 
terapêutica nos distúrbios da 

comunicação humana 

14 anos 

Heloisa Helena Motta Bandini 
Fonoaudiologi

a 
Doutora 40 h 

Estágio Supervisionado 
Obrigatório 

13 anos 

Iara Maria Ferreira Santos 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 20 h 

Bases do desenvolvimento 
humano II e Saúde Mental  

6 meses 

Ilka do Amaral Soares 
Fonoaudiologi

a 
Doutora 40 h 

Avaliação, diagnóstico e 
práticas em audiologia II 

14 anos 

Jacqueline Pimentel Tenório 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 20 h 

Avaliação, diagnóstico e 
práticas em audiologia II 

6 meses 

João Alfredo Tenório Lins 
Guimarães 

Odontologia Mestre 
 

20 h 
Saúde e Sociedade 14 anos 

José Robson Soares Rocha 
Educação 

Física 
Especialista 40 h Saúde e Sociedade 20 anos 

Jovenildo Wanderley Santos Odontologia Mestre 20 h Fisiopatologia Clínica I 14 anos 

Josué Ferreira da Silva 
Educação 

Física 
Especialista 40 h Saúde e Sociedade 19 anos 

Katharina Juca de Moraes 
Fernandes 

Odontologia Mestre 40 h 
Anatomia Geral e Anatomia 

Específica 
14 anos 

Kelly Cristina Lira de Andrade 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 20 h 

Avaliação, diagnóstico e 
práticas em audiologia II 

6 meses 

Laís Záu Serpa de Araújo Odontologia Doutora 40 h 
Bioética nos cuidados em 

saúde 
14 anos 

Lauralice Raposo Marques 
Fonoaudiologi

a 
Mestre 40 h 

Avaliação, diagnóstico e 
práticas em audiologia I 

14 anos 

Liliane Correia Toscano de 
Brito Dizeu 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Estágio Supervisionado 

Obrigatório 
14 anos 

Luciana Castelo Branco 
Camurça Fernandes 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Avaliação, diagnóstico e 
práticas em audiologia I 

13 anos 

Lucyo Wagner Torres de 
Carvalho 

Agronomia e 
Matemática 

Doutor 40 h Pesquisa em saúde 4 anos 

Luís Fernando Hita Sociologia Especialista 40 h Saúde e sociedade 11 anos 

Luiz Augusto Medeiros Santa 
Cruz 

Medicina Mestre 20 h 
Fisiologia Geral e Fisiologia 

Específica 
14 anos 

Luzia Miscow da Cruz Payão 
Fonoaudiologi

a 
Doutora 40 h 

Estágio Supervisionado 
Obrigatório 

14 anos 
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Maria Cristina Câmara de 
Castro 

Medicina Especialista 40 h Fisiopatologia Clínica I 14 anos 

Maria da Conceição Carneiro 
Pessoa de Santana 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 20 h 
Bases do desenvolvimento 

humano I 
6 meses 

Maria Dianelly Borba da Silva 
Pedagogia e 

Letras/LIBRAS 
Graduação 20 h LIBRAS I e II 2 anos 

Marisa Siqueira Brandão 
Canuto 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 20 h 
Bases do desenvolvimento 

humano II 
4 anos 

Michelle Carolina Garcia da 
Rocha 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h Saúde e sociedade 13 anos 

Milton Vieira Costa Fisioterapia Doutor 20 h 
Fisiologia Geral e Fisiologia 

Específica 
4 anos 

Nayyara Glícia Calheiros  
Flores 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Estágio Supervisionado 

Obrigatório 
14 anos 

Pedro de Lemos Menezes 
Fonoaudiologi

a 
Doutor 40 h 

Biofísica da audição e da 
fonação; Gestão de carreira , 

tecnologia aplicada à 
fonoaudiologia e ética 
profissional; Acústica e 

psicoacústica 

14 anos 

Priscila Rufino da Silva Letras Mestre 20 h 

Linguística aplicada à 
Fonoaudiologia; 

Língua Portuguesa; 
Produção de Texto; 

Português Instrumental 

2 anos 

Quitéria Maria Wanderley 
Rocha 

Medicina Doutora 40 h Anatomia Geral 25 anos 

Rafael Rocha de Azeredo Nutrição Mestre 20 h Pesquisa em saúde 4 anos 

Ranilde Cristiane Ataíde 
Cavalcante Costa 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Bases do desenvolvimento 

humano II 
13 anos 

Sabrina Maria Pimentel da 
Cunha Pinto 

Fonoaudiologi
a 

Mestre 40 h 
Fonoaudiologia Educacional e 

Fisiopatologia clínica II 
13 anos 

Sandra Bomfim de Queiroz 
Comunicação 
Social/Jornalis

mo 
Mestre 20 h 

Ética, Alteridade e 
diversidade social 

6 meses 

Valéria Rocha Lima Sotero 
Medicina 

Veterinária 
Mestre 40 h 

Histologia, Biologia e 
Embriologia 

25 anos 

Vanessa Fernandes de 
Almeida Porto 

Fonoaudiologi
a 

Especialista 20 h Saúde do trabalhador 6 meses 

Viviane de Lima Biana Fisioterapia Mestre 20 h Saúde e sociedade 4 anos 
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Figura 1. Titulação dos professores do Curso de Fonoaudiologia 

Fonte: Curso de Fonoaudiologia/UNCISAL 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O currículo do Curso de Fonoaudiologia é organizado por eixos integradores 

longitudinais que aglutinam componentes curriculares comuns à formação dos diversos 

profissionais da saúde e componentes curriculares específicos à área de formação do curso, 

quais sejam:  

 Eixo Saúde e Sociedade – conhecimento dos determinantes sociais, econômicos e 

políticos, intervenientes no processo saúde-doença; 

 Eixo Processo de Trabalho – conhecimento das questões que peculiarizam o 

trabalho em saúde, as relações de caráter interpessoal e institucional, e os 

elementos que caracterizam o fazer de cada profissão; 

 Eixo Pesquisa em Saúde – compreensão das técnicas de pesquisa e o 

desenvolvimento de habilidade para avaliar, sistematizar e conduzir práticas de 

cuidados baseadas em evidências científicas; 

 Eixo Desenvolvimento Humano, Fisiopatologia e Clínicas Aplicadas – estudo do 

desenvolvimento humano em seus aspectos físicos, cognitivos, comportamentais 

e sociais. Compreensão do ser humano como um ser em processo contínuo de 

desenvolvimento, com vistas à integralidade do cuidado, com base nos seguintes 

eixos temáticos: Saúde materno infantil; Saúde do adolescente; Saúde do adulto; 

Saúde do idoso; 

 Eixo Bases Morfofuncionais – estudo dos aspectos morfológicos, micro e 

macroscópicos, e funcionais do organismo humano. 
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 Eixo de Bases para Intervenção na Atenção em Saúde – Estudo os aspectos 

fundamentais da assistência de enfermagem na educação em saúde na 

comunidade com ênfase na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da 

saúde dos indivíduos que envolvem as diferentes fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, adulto e idoso. 

O currículo do curso é trabalhado em duas perspectivas, a formação interprofissional 

nos dois primeiros anos dos cursos, mediante estudo dos conhecimentos comuns à 

formação do profissional da saúde; e, em paralelo e nos últimos, a formação especifica 

mediante o estudo dos conhecimentos realtivos às áreas de formação.  

4.1. Matriz Curricular 

A matriz curricular do Curso de Fonoaudiologia totaliza uma carga horária de 4.600 h, 

sendo:  

Síntese da Matriz Curricular 
COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Disciplinas Obrigatórias 2.840 

Estágio Supervisionado Obrigatório 1.360 

Disciplinas Eletivas  120 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Atividade Complementar 200 

Carga Horária Total 4.600 horas 

Sua organização está representada da figura a seguir: 

 
Figura 2. Estrutura da matriz curricular do curso de fonoaudiologia em eixos integradores 

Fonte: NDE do Curso de Fonoaudiologia/UNCISAL 
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4.2. Metodologia 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelo curso tem por base os 

princípios pedagógicos institucionais, cujas diretrizes preveem: 

a) A responsabilidade do aluno pelo seu percurso pessoal de aprendizagem, orientado para 

‘o aprender a pensar’ e ‘o aprender a aprender’, mediante o desenvolvimento de 

atividades que permita, favoreça e estimule: 

 a reflexão,  

 a crítica,  

 o estudo,  

 a pesquisa,  

 a articulação com a realidade,  

 a discussão,  

 o trabalho em grupo,  

 a tomada de decisão,  

 a comunicação, e 

 a liderança.  

b) O papel do professor como mediador, sendo um elo entre o conhecimento e o aluno, 

tendo como alicerce da sua prática o conhecimento: 

 prévio da turma para adequação do ensino 

 profundo do conteúdo a ser ensinado 

 de estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam processos amplos e 
significativos de aprendizagem  

 dos processos de avaliação formativa e somativa; 

 do valor da interação professor-aluno. 

c) O tratamento pedagógico dos conteúdos baseado na adoção de práticas condizentes com 

as peculiaridades de cada disciplina, sendo ressaltado: 

 a participação ativa dos sujeitos no processo de formação técnico-acadêmica; 

 o estímulo à leitura como instrumento de ampliação e atualização de 
conhecimento de área; 

 a realização de atividades científicas a partir da produção de textos, experimentos 
tecnológicos, participação em eventos científicos e outras metodologias capazes 
de promover novas indagações científicas que favoreçam à apropriação do 
conhecimento. 

 

4.3. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem  

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está previsto 

no seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de maio de 2014. 

Sendo concebida como uma ação processual no contexto das atividades de ensino e de 
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aprendizagem, de caráter formativo e somativo, sistemático e diversificado, a sistemática de 

avaliação deve ser formalmente descrita no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de 

Ensino de cada componente curricular, observando como requisitos para a sua 

operacionalização: 

 ter articulação direta com os objetivos de aprendizagem de cada componente 

curricular que definem ás competências relativas aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes a serem desenvolvidas pelo discente; 

 possuir critérios relativos à aspectos cognitivos e atitudinais, a interação com 

colegas e usuários, a postura profissional, a participação nas aulas teóricas ou 

práticas, as habilidades de comunicação e psicomotora 

 fazer uso de estratégias de caráter formativo que permitam ao estudante a tomar 

consciência da evolução de sua aprendizagem, como Revisão de Desempenho 

Acadêmico, Recuperação e Reavaliação; 

 utilizar instrumentos diversificados como Portfólios, tutorias, avaliações teóricas e 

práticas, seminários, estudos de caso, dentre outros adequados às características 

de cada disciplina; 

 ser explicitada ao aluno logo no primeiro dia de aula, mediante a apresentação do 

Plano de Ensino. 

5. INFRAESTRUTURA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

5.1. Salas de Aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, com 

capacidade para até 60 alunos. 18 salas estão localizadas no 1º pavimento, com área total de 

715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º pavimento, com área total de 616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de aulas, a 

UNCISAL disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de pessoal técnico 

administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; sendo a 

primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo pavimento, 

constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e outra com 34,60 m2 

de área de ocupação. 

5.2. Laboratórios de Ensino 

Os Laboratórios são espaço de ensino-aprendizagem, necessários à práxis vivenciada 

na formação do profissional em enfermagem, possibilitando a base e sustentação científica 

do conhecimento geral e a ponte com os conteúdos específicos da área, mediante 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas. São eles: 
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 Laboratório de Anatomia; 

 Laboratório de Bioquímica; 

 Laboratório de Microscopia I e II 

 Laboratório de Fisiologia Humana 

5.3 Laboratórios de Habilidades  

Os Laboratórios de Habilidades específicas do Curso de Fonoaudiologia atendem aos 

objetivos de aprendizagem previstos nos Planos de Ensino das Unidades Curriculares deste 

PPC.  

O Laboratório de Audiologia está localizado Centro Especializado em Reabilitação III 

(CER III) e as atividades realizadas no local são programadas para o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes relacionadas às técnicas da avaliação audiológica.  

5.4. Laboratórios e Equipamentos de Informática 

  acesso  s tecnolo ias de in ormação e com nicação aplicadas   sa de e o 

conhecimento das inovações tecnológicas atuais, é vivenciado pelo uso dos seguintes 

espaços: 

‒ Laboratório de Informática localizado na Biblioteca, situado no primeiro 

pavimento do prédio sede e com capacidade para atender a vinte e um usuários 

simultaneamente; 

Espaços Digitais 1 e 2, situados no terceiro pavimento do prédio sede, com 

capacidade para atender a quinze usuários simultaneamente cada. 


