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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE AÇÃO: 

 

INTRODUÇÃO: Um dos princípios da Humanização são a comunicação e os dispositivos 

que favoreçam a interatividade. Pensando na proposta da gincana em convergir pressupostos e 

ações em prol da Fonoaudiologia Humanizada, Integrada e Tecnológica o Time da 

Universidade Tuiuti do Paraná criou o “ZODÍACO DA FONOAUDIOLOGIA”. O Zodíaco é 

representado como uma circunferência onde estão colocados os planetas da forma como se 

apresentavam no céu no momento do nascimento do assunto estudado. Como a astrologia, a 

Fonoaudiologia está em movimento e em crescimento. Os 360° graus da circunferência estão 

divididos em 13 signos zodiacais e a ideia do Time “ZODÍACO DA FONOAUDIOLOGIA” 

foi unir as 13 especialidades da Fonoaudiologia com as características de cada signo. 

OBJETIVO: O objetivo da proposta do time é divertir-se e entreter-se sobre o tema da 

astrologia versus o da fonoaudiologia correlacionando com a subjetividade e o protagonismo 

das pessoas, no qual um dos princípios da Humanização. MÉTODOS: O resultado final do 

logotipo foi baseado no círculo do zodíaco. A ilustração foi planejada pelos autores da 

Gincana Estudantil que teve o cuidado em pesquisar as características de cada signo 

correlacionando com as especialidades da Fonoaudiologia (QUADRO 1) e foi posicionada a 

especialidade Linguagem no centro do círculo juntamente com o símbolo da Fonoaudiologia 

representando o sistema de comunicação entre todas. AÇÕES A SEREM 

DESENVOLVIDAS: A proposta para a Ação 1 é elaborar um vídeo com um membro do time 

caracterizado de astrólogo com as cartas prevendo “O Estudante de Fonoaudiologia como 

Futuro Fonoaudiólogo” mencionando que o atendimento fonoaudiológico deve se 

humanizado, isto é, deve ser humano, educado, acolhedor, responsável e compromissado 

sendo no sistema público ou privado. Que a integralidade na assistência e prevenção em saúde 

busca oferecer ao indivíduo um atendimento global, que alivie a queixa, diminua o 

sofrimento, intervindo em aspectos que possam orientar e ampliar o conhecimento do 

profissional sobre o indivíduo tratado. Para a Ação 2: “O que é ser um Fonoaudiólogo 

competente?” o time irá pintar a metade do rosto com a figura de algum signo e a outra 

metade algo simbolizando as competências e atribuições do fonoaudiólogo associando 

também com as características dos signos. A Ação 3: “Competências Fonoaudiológicas; 

conhecimento, habilidade e atitude alicerçadas pela Humanização e Tecnologia” o time irá 

realizar cards para postar no Instagram da Universidade Tuiuti do Paraná com diversos temas 

e materiais educacionais. A Ação 4 será na sala virtual da programação do Congresso. E 

Finalmente a Ação 5 o time irá publicar uma postagem nas redes sociais sobre 

“Competências Fonoaudiológicas com Tecnologia e Humanização” que será realizado por 

meio de um Challenge que consiste em gravar transformações surpreendentes em frente à 

câmera. O diferencial do desafio é editar o vídeo ao ritmo de alguma música animada, de 

forma que os cortes acompanhem a batida. As pessoas cantam e dançam enquanto fazem 

gestos com as mãos para que dê a impressão de que a transformação ocorre do nada. 

RESULTADOS ESPERADOS: O “ZODÍACO DA FONOAUDIOLOGIA” deseja 

proporcionar momentos divertidos e de aprendizagem para a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1: CORRELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES DA FONOAUDIOLOGIA 

COM AS CARACTERÍSTICAS DOS SIGNOS DO ZODÍACO 

ESPECIALIDADE 

DA 

FONOAUDIOLOGIA 

SIGNOS  

DO ZODÍACO 

CARACTERÍSTICAS  

DOS SIGNOS 

AUDIOLOGIA LIBRA Gosta de receber apoio e elogios porque isso faz com que ele se 

sinta mais seguro. Por isso, este signo considera importante 

ouvir palavras que demonstram seu amor por ele. 

DISFAGIA ÁRIES Signo campeão da ansiedade, pois é dotado de grande 

impaciência, exigindo aceleração de si mesmo e de todos 

os que estão ao seu redor. 

FONOAUDIOLOGIA 

EDUCACIONAL 

VIRGEM Nasceu para realizar pesquisas. Eles adoram fazer listas de 

fatos e números, para manter planilhas detalhadas, para 

procurar e analisar padrões e anomalias. 

FONOAUDIOLOGIA 

DO TRABALHO 

CAPRICÓRNIO É o signo mais trabalhador do zodíaco. Reservados, 

materialistas e tradicionais estão entre os melhores 

executivos de multinacionais. 

FONOAUDIOLOGIA 

NEUROFUNCIONAL 

ESCORPIÃO Observa tudo e todos à sua volta: ele é sim, muito 

desconfiado e, por possuir emoções profundas e sentir 

com intensidade, só pisa em solo firme, seja para o que 

for.  

FLUÊNCIA PEIXES Os nativos de Peixes se dividem entre os que falam e os 

que calam. 

GERONTOLOGIA LEÃO Teimoso em essência, Leão tem um estilo muito próprio. 

Está tão acostumado que as pessoas o valorizem por ser 

único, que é difícil não mostrar teimosia em vários 

aspectos da vida. 

LINGUAGEM GÊMEOS Conhecido por sua grande capacidade em se comunicar, o 

geminiano nunca abre mão de uma boa conversa, 

independentemente do assunto e do interlocutor. 

MOTRICIDADE 

OROFACIAL 

TOURO O signo preza pela beleza física e pela gula. Para eles, a 

satisfação vem do contato com todos os cinco sentidos. 

NEUROPSICOLOGIA 

 

CÂNCER Costuma se movimentar de forma estratégica, não 

costuma atacar de forma direta, e age de modo sutil e 

sinuoso, pelas laterais, até conquistar o que deseja. 

PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA 

OFIÚCO Buscam nova sabedoria e gostam de estar no comando. 

SAÚDE COLETIVA AQUÁRIO Voltado para inovação social. A visão do futuro é 

tipicamente aquariana, fazendo o nativo ser aquele que 

busca o novo e solução para tudo. 

VOZ SAGITÁRIO Adora conhecer pessoas novas e, na tentativa de fazer 

amizade, acabam falando pelos cotovelos. 

Fonte: https://www.astrology-zodiac-signs.com/pt/  

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 
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