
EQUIPE FONOALVOLOGIA 

 

A gincana estudantil de 2020, com o tema “Competências Fonoaudiológicas com 

Humanização e Tecnologia” é uma oportunidade para união entre os discentes de 

graduação, pós-graduação, docentes e, neste ano, traz um novo desafio: união de 

diferentes instituições de ensino superior. A equipe “Fonoalvologia” uniu duas 

instituições de diferentes regiões do Brasil, do Paraná e do Distrito Federal, pois o atual 

cenário da pandemia nos mostrou que a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para 

aproximar distâncias. A equipe é composta por duas docentes, uma do Centro 

Universitário Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN - tutor/mentor) e uma da 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP - tutor/mentor), um discente (mestrado) do 

programa de pós-graduação em Distúrbios da Comunicação da UTP e sete discentes 

de graduação, três do UNIPLAN e quatro da UTP. A proposta para a ação 1 será a 

criação de um vídeo em formato de animação por meio do programa animaker, o qual 

terá como roteiro a evolução do aluno de graduação em Fonoaudiologia até sua 

formação como profissional no futuro. Para a ação 2, será elaborada uma apresentação 

artística, por meio de uma paródia criada pela equipe, que também será disponibilizada 

por meio de um vídeo e que terá como roteiro quais as competências, habilidades e 

atitudes são necessárias para se tornar um fonoaudiólogo competente. Por fim, a 

campanha da ação 3, com o tema “Competências Fonoaudiológicas: conhecimento, 

habilidade e atitudes alicerçadas pela Humanização e Tecnologia”, será realizada no 

dia 24/10/2020 às 15 horas, por meio de um debate do filme “A teoria de tudo” (direção 

de James Marsh). Este evento será divulgado para os discentes e docentes da UTP e 

Uniplan, bem como em mídias sociais dos participantes da equipe para propiciar o 

alcance do maior número de estudantes e profissionais da Fonoaudiologia possível para 

participação na ação. O debate será realizado na plataforma zoom, e três profissionais 

serão convidados para mostrar seu ponto de vista e experiência de atuação (dois 

fonoaudiólogos e um profissional da Tecnologia de Informação), sobre como conciliar o 

uso da tecnologia na reabilitação de pacientes com dificuldades na comunicação com a 

humanização necessária durante o processo terapêutico. Esse debate promoverá uma 

reflexão acerca do tema humanização e tecnologia nos cuidados com o paciente, com 

o objetivo de refletir sobre as habilidades e atitudes voltadas às práticas 

fonoaudiológicas em estudantes e profissionais em formação continuada, considerando 

as diferentes realidades, diversidades e contexto socioeconômico e cultural em que 

estão inseridos, com vistas a um profissional tecnológico e humanizado. Após o evento 

será criado um vídeo de 10 minutos para demonstrar os resultados obtidos na ação 3. 

Na ação 4, a equipe Fonoalvologia participará da apresentação da proposta de 

desenvolvimento das ações 1, 2 e 3 na data de 24/10/2020 e participação do “Quiz 

interativo” proposto pela Comissão Organizadora da Gincana Estudantil na mesma data. 

Para a ação número 5 será criado um vídeo com as experiências adquiridas pela equipe 

durante a gincana estudantil e resultados obtidos nas ações 1 a 5. 


