
	

	

Memória	do	3º	Encontro	de	Coordenadores	e	Docentes	sobre	Ensino	em	Fonoaudiologia	da	
Comissão	de	Ensino	da	SBFa	

	

Participantes:	 Aline	 Neves	 Pessoa	 Almeida	 (UFES,	 Vitória,	 ES);	 Andréa	 Motta	 (UFMG,	 Belo	
Horizonte,	MG);	Andrea	Wander	Bonamigo	 (UFCSPA,	 Porto	Alegre,	 RS);	 Cintia	 Salgado	Azoni	
(UFRN,	 Natal,	 RN);	 Isabel	 Cristiane	 Kuniyoshi	 da	 Faculdade	 São	 Lucas	 (Porto	 Velho,	 RO	 e	
Comissão	de	Ensino	da	SBFa);	Lídia	Telles	(FOB	USP,	Bauru,	SP);	Lúcia	Kazuko	Nishino	(CREFONO	
2a	Região,	São	Paulo,	SP);	Lúcia	Masini	(PUCSP,	São	Paulo,	SP);	Luciana	Furtado	Seacero	Granja	
(PUC-Campinas,	Campinas,	SP);	Maria	Cecília	Bonini	Trenche	(PUCSP,	São	Paulo,	SP	e	Comissão	
de	Ensino	da	SBFa),	Maria	Lucy	Fraga	Tedesco	(FMU,	São	Paulo,	SP),	Marina	Padovani	(FMU	e	
FCMSCSP,	São	Paulo,	SP	e	Comissão	de	Ensino	da	SBFa);	Lilian	Moura	Borges	Cintra	 (PUCGO,	
Goiânia,	 GO);	 Roberta	 Alvarenga	 (UFRGS,	 Porto	 Alegre,	 RS);	 Tatiana	 de	 A.	 Lopes	 (FIMCA,	
Rondônia,	RO);	Thaísa	Giannechini	(CREFONO	2a	Região);	Vera	Lúcia	Garcia	(Comissão	de	Ensino	
SBFa),	Vera	Teixeira	(PUCSP	,	São	Paulo,	SP	e	CREFONO	2a	Região).	

	

Local:	PUCSP,	Auditório	100.	Rua	Monte	Alegre,	984,	Perdizes,	São	Paulo,	SP.	

Participaram	do	evento	12	instituições	de	ensino	superior	(IES)	sendo	2	da	região	norte	(RO),	1	
da	região	nordeste	(RN),	1	da	região	centro-oeste	(GO),	7	da	região	sudeste	(ES,	MG,	SP),	2	da	
região	sul	(RS),	além	da	presença	do	Conselho	Regional	2a	região.	

Pauta:	 Discussão	 sobre	 Diretrizes	 Curriculares	 Nacionais	 de	 Fonoaudiologia;	 consórcio	 de	
avaliação	(Teste	de	Progresso).	

	

Dia	08/04/16	

Vera	Garcia	 iniciou	o	3º	Encontro	de	Coordenadores,	 relembrando	o	objetivo	da	discussão	e	
fazendo	um	breve	histórico	sobre	o	trabalho	desenvolvido	no	1º	e	2o	Encontro	Coordenadores	
e	Docentes	sobre	Ensino	em	Fonoaudiologia	da	Comissão	de	Ensino	da	SBFa,	de	discussão	das	
Diretrizes	Curriculares	Nacionais	(DCN)	em	Fonoaudiologia1,	considerando	a	promulgação	das	
novas	DCN	para	 a	 área	 de	Medicina2,	 que	 têm	por	 eixos:	 gestão,	 educação	 e	 atenção.	Uma	
mudança	importante	se	refere	à	prática	em	serviço,	30%	dessa	prática	deve	ocorrer	em	serviço	
na	atenção	básica.	Há	expectativa	que	essas	mudanças	aconteçam	nas	outras	áreas	da	saúde.	
Outro	aspecto	importante	é	que	os	alunos	dos	cursos	de	medicina	serão	avaliados	a	cada	dois	
anos.	



	

Foi	 pactuado	que	 a	 comunicação	dos	 docentes	 e	 coordenadores	 se	 dará	 para	 além	da	mala	
direta	da	SBFa,	em	um	grupo	do	Facebook	e	um	grupo	do	WhatsApp,	visto	o	grande	número	de	
queixas	sobre	o	não	recebimento	dos	e-mails	da	SBFa.	

Vera	Garcia	informou	sobre	o	resultado	do	Programa	de	Educação	pelo	Trabalho	para	a	Saúde	
–	 PET-Saúde/	 GraduaSUS,	 lamentou	 que	 o	 edital	 atrelasse	 que	 pelo	 menos	 um	 dos	 grupos	
tivesse	que	ser	composto	por	estudantes	e	docentes	do	curso	de	Medicina,	o	que	inviabilizou	a	
participação	de	várias	IES	da	área	da	saúde.	Maria	Cecília	Bonini	Trenche	sugeriu	manifestação	
sobre	o	GraduaSUS	via	FNEPAS.	Vera	Garcia	sugeriu	colocar	em	pauta	no	Conselho	Nacional	de	
Saúde	(CNS/MS).	Cecília	Bonini	reforçou	que	há	estudos	sobre	os	projetos	já	realizados	sobre	
outros	editais	e	é	necessário	termos	essas	informações.	

Vera	Garcia	comentou	que	está	em	andamento	a	cartografia	dos	fonoaudiólogos	no	Brasil	junto	
ao	CFFa,	como	ação	importante	para	a	formação.	

Roberta	Alvarenga	questiono	sobre	como	outras	áreas	estão	em	relação	às	mudanças	das	DCN.	
Vera	Garcia	que	a	 área	de	 Farmácia	e	 Fonoaudiologia	estão	mais	 adiantados	nesta	 reflexão.	
Cecilia	Bonini	enfatizou	sobre	a	importância	das	competências	e	comentou	que	não	houve	uma	
avaliação	da	implantação	das	DCNs	atuais.	É	fato	que	houve	aumento	das	disciplinas	de	saúde	
coletiva,	mas	ainda	há	divisão	entre	a	formação	clínica	e	em	saúde	coletiva.	Esta	última	ainda	
parece	uma	especialidade	e	está	separada	da	formação	clínica.	

Lucy	Tedesco	questionou	sobre	como	inserir	um	curso	de	graduação	noturno	na	atenção	básica.	
Cecilia	Bonini	e	Vera	Garcia	ponderam	que	estes	convênios	não	são	fáceis,	mas	talvez	possam	
estar	colocados	mais	explicitamente	que	a	prática	pode	ser	realizada	na	estrutura	própria	ou	
por	convênios	e	que	são	recomendadas	desde	o	primeiro	ano	do	curso.	

Neste	encontro	a	proposta	de	trabalho	é	a	revisão	do	texto	das	Diretrizes	Curriculares	do	Curso	
de	Fonoaudiologia	o	perfil	das	competências,	pois	os	trabalhos	anteriores	apresentam	textos	de	
excelente	qualidade,	mas	não	estão	inseridos	adequadamente	no	texto.	A	análise	do	trabalho	
realizado,	nos	dois	encontros	anteriores,	indicou	ênfase	das	mudanças	propostas	baseadas	no	
curso	 Médico	 com	 inserções	 de	 novas	 informações	 não	 articuladas	 e	 pouco	 enfoque	 nas	
competências.	

Vera	exemplificou	que	a	discussão	das	competências	pode	começar	pela	compreensão	do	termo	
generalista.	Comentou	ainda	que	os	cursos	de	Medicina	serão	avaliados	a	cada	dois	anos	(2º,	4º	
e	6º	ano)	e	o	6º	ano	passará	a	realizar	a	prova	OSCE	(Objective	Structured	Clinical	Examination	-	
Avaliação	Estruturada	de	Habilidades	Clínicas),	que	avalia	competências.	

Vera	Garcia	propôs	a	formação	de	dois	grupos	de	trabalho	para,	a	partir	da	análise	do	perfil	e	
competência	específica,	ser	discutido	como	será	apresentado	o	texto	das	novas	DCN.	O	foco	da	
discussão	deve	trazer	o	que	é	essencial	para	um	fonoaudiólogo	de	qualidade	ser	formado.	

Plenária		

Apresentação	Grupo	I	

Foi	apresentada	a	Andrea	Bonamigo	estratégia	de	trabalho	–	leitura	analítica	das	DCN:	Quem	
som	os?	Qual	nossa	identidade?	



Somos	da	saúde	pelo	CNS	mas	atuamos	em	outros	contextos,	como	a	Educação.	Podemos	ter	
interfaces	em	outros	setores.	Intersetorial	

Artigo	3º	-	incluir	profissional	da	comunicação	humana,	após	Fonoaudiólogo,	na	linha	2.	

Comprometido	e	com	responsabilidade	social	

Roberta	 Alvarenga	 questionou	 se	 houve	 consenso	 e	 apontou	 que	 a	 disfagia	 não	 está	
comtemplada	aqui.	Vera	Teixeira	comentou	da	necessidade	de	descrever	o	perfil	de	atuação	
abrangendo	as	funções	complementares.	

Rever	ênfase	em	clínico-terapêutico	e	preventivo	–	perfil	vai	além	do	clínico	terapêutico	–	inclui	
questões	políticos	e	sociais.	

Artigo	4º	-	atenção	à	saúde	–	termos	ultrapassados	–	prevenção	em	contexto	mais	amplo.	

Medida	razoável	manter	prevenção,	mas	retirar	proteção	–	para	que	os	alunos	possam	crescer	
e	aparecer	nas	políticas	públicas	e	nas	práticas	específicas.	

Tomada	de	decisões	–	excluir	medicamentos.	

Vera	Garcia	pontuou	que	parece	que	nas	 competências	gerais	é	necessário	 trazer	melhor	as	
especificidades	da	fonoaudiologia.	

3º	item	–	incluir	Libras	

Item	liderança	

Discutiram	língua	estrangeira	–	manter	nas	DCN?	Como	cursos	serão	cobrados	e	como	podem	
ofertar?	Manter	pelo	menos	língua	estrangeira	instrumental.	

Liderança	-	incluir	protagonismo	

Artigo	5º	-	alterações	de	ordem	–	trocar	número	2	para	ser	a	primeira,	a	número	6	ser	a	segunda,	
a	número	7	para	ser	a	3ª,	a	numero	3	para	ser	a	4ª,	manter	ordem	seguinte	–	de	acordo	com	
linha	de	raciocínio	do	grupo.	

Sugestão	de	redação	na	2,	que	vira	primeira	–	e	atuar	considerando	as	políticas	e	relações	sociais	

Acrescer	–	considerando	os	determinantes	sociais	

XIII	–	participação	em	instâncias	de	controle	social	e		

Paragrafo	único	–	suprimir	referência	e	contra-referência	e	incluir	estabelecimento	de	redes	de	
atenção	

Artigo	VI	–	segunda	linha	–devem	estar	relacionados	com	a	constituição	da	comunicação		

Conteúdos	devem	contemplar:	muda	ordem	II	vira	I,	I	vira	II	e	III	manter	

Incluir	ciências	exatas	

Taísa	Giannechini	advogou	quanto	ao	uso	do	termo	correto	da	motricidade.	

Artigo	7º	-	está	aquém	–	experiência	profissional	nas	políticas	públicas	e	considerar	assessoria	
técnica	



Também	se	discutiu	o	estágio,	pela	insuficiência	de	preceptores	na	rede.	As	atividades	devem	
ser	realizadas	em	locais	onde	ocorram	os	serviços	equipados	para	tais	finalidades.	

Artigo	9º	-	última	linha	–	tirar	assistência	e	manter	três	pilares	que	dão	suporte.	

Parágrafo	2º	artigo	10.	Incluir	Regional	–	excluir...?	

Art.	12º	-	finalização	de	curso	

Art.	13º	

II	-	além	da	concepção	clinico-terapêutica,	incluindo	práticas	públicas	

IV	-	Ciência	fonoaudiólogica	

Última	 folha	 –	 paragrafo	 2º	 -	 incluir	 metodologias	 ativas	 de	 ensino-aprendizagem	 ou	
aprendizagem	significativa	

	

Apresentação	Grupo	2	

Discutiu	Competências	gerais	x	específicas	

Gerais	são	comuns	–	manter	atenção	à	saúde,	entrar	gestão,	educação	e	a	possiblidade	de	incluir	
pesquisa	

Artigos	anteriores	às	competências	com	princípios	da	formação	

Artigo	3º	-	descrição	de	cada	item	generalista,	etc.	contemplar	no	texto	diferentes	modelos	de	
atenção	

Incluir	acesso,	integralidade,	equidade,	participação	–	princípios	do	SUS	como	princípios	gerais	
da	formação	–	faz	parte	da	formação	especifica	e	geral	para	não	haver	a	separação	da	saúde	
coletiva	e	clínicas.	

Incluir	modelos	assistenciais	públicos	e	complementares	

Artigo	4º	-	organizar	em	4	itens	

Diferentes	cenários	de	prática	

Alunos	devem	conhecer	modelos	de	atenção	em	saúde	

O	que	entra	no	perfil	e	o	que	entra	em	atuação	

Incluir	culturais,	raciais	e	ambientais	

Intervenção	pode	ser	social	e	comunitária	também	

Como	descrever	a	atuação	para	o	SUS	e	para	a	clínica?	

Das	competências	especificas:	

-	Artigo	5o	deve	trazer	no	texto	promoção,	prevenção	e	recuperação	e	em	todos	os	níveis	de	
atenção	

Importante	 as	 especialidades	olharem	para	 esses	 princípios	 e	modificarem	sua	 atuação	 com	
todos	os	níveis	



Roberta	Alvarenga	sugeriu	retirar	ao	máximo	o	termo	saúde	coletiva	porque	este	dirige	para	a	
especialidade	

Específicas	–	análise	realizada	via	matriz	do	CFFa	

Isabel	Kuniyoshi	referiu	que	há	mistura	de	competências,	habilidades	que	não	devem	estar	no	
texto	das	DCN	–	reposicionar,	reavaliar	

Vera	Garcia	 sugeriu	 análise	 dos	 destaques	 e	 colocar	 em	 consulta	 pública	 posteriormente	 ao	
trabalho	final	dos	grupos.	

Cecilia	 Bonini	 comentou	 que	 psicologia	 está	 sozinha	 na	 proteção	 social	 –	 as	 DCN	 devem	
direcionar	para	o	futuro.	

Níveis	da	tabela	do	CFFa	parecem	não	dar	conta	da	atenção	básica.	

	

Sintetizando:	 Vera	 Garcia	 ressaltou	 que	 grupo	 trouxe	 competências	 comuns	 que	 talvez	 seja	
melhor	que	competências	gerais	e	sugeriu	acrescentar	competências	interprofissionais.	

Definir	estágio	x	atividade	prática	

Isabel	 Kuniyoshi	 questionou	 onde	 entra	 o	 trabalho	 de	 conclusão	 de	 curso.	 Vera	 diferenciou	
competências	de	ações.	

Plano	nacional	de	educação	pede	10	por	cento	na	extensão	–	definir	extensão.	

UFES	e	FOB	tem	modelo	de	rodízio	de	atividades	diferentes	na	extensão,	associada	à	atividade	
complementar.	

Roberta	Alvarenga	sugeriu	a	ênfase	na	vivência	no	serviço	–	o	estagiário	fica	um	turno	no	serviço,	
o	que	dá	a	imagem	fragmentada	para	o	aluno.	

Cecília	Bonini	pede	observação	quanto	ao	curso	noturno.	

Vera	 Garcia	 propôs	 inserção	 dos	 destaques	 com	 consenso	 dos	 eixos	 de	 formação,	 quase	
consenso	das	quase	3600hs	para	manter	4	anos,	diferenciar	prática	x	estágio.	

Competências	estão	misturadas	–	reolhar	para	isso	

Próxima	oficina	para	trabalhar	as	competências	e	ações	

Conhecimento	–	deixar	para	as	áreas	e	os	cursos	trabalham	com	sua	própria	identidade	

Usar	consenso	ou	Delphi?	Cecília	Bonini	considerou	que	é	preciso	ouvir	área	especializada	para	
consenso	–	pode	passar	para	departamentos	da	SBFa.	

	

Teste	progresso:	estão	confirmadas	a	Unoeste,	FEF,	São	Lucas,	UFRGS.	PUCCAMP	é	dúvida.	

Consórcio	 capacita	 instituição	 para	 fazer	 autoavaliação	 do	 curso,	 sem	 rankeamento	 e	 cria	
parâmetro	nacional.	

Lucia	Masini	 comentou	sobre	a	a	avaliação	 integrada	na	PUCSP,	que	é	 semelhante,	mas	não	
segue	os	princípios	do	Teste	de	Progresso.	



Cecilia	 Bonini	 sugeriu	 que	 seja	 divulgado	 no	 site	 da	 SBFa	 e	 com	os	 coordenadores	 de	 curso	
informações	sobre	a	formação	do	primeiro	consórcio.	

Vera	Garcia	sugeriu	reunião	para	junho	com	prova	para	esse	ano	ainda	(2016).	

	

Avaliação	 da	 oficina:	 Uma	 palavra:	 econômico,	 produtivo,	 aproximação,	 promissor,	 papel	
político,	colaborativo,	energia,	responsabilidade,	suporte,	aprendizado,	esclarecedor.	

Cecília	 comentou	 sobre	 as	 diferenças	 entre	 os	 encontros	 –	 no	primeiro	 a	 percepção	do	que	
faltava	e	neste,	a	elaboração	de	um	modelo	próprio	para	a	fonoaudiologia.	

	


