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Fonoaudiologia
Historicamente, a formação acadêmica em Fonoaudiologia no Brasil teve
início nas décadas de 1950 e 1960,
com a criação dos Cursos de Graduação com duração plena e titulação de
bacharel e direito a mestrado e doutorado em Fonoaudiologia. Sancionada
em 09 de dezembro de 1981, pelo
então presidente João Figueiredo, a
/HLQrUHJXODPHQWDDSURʻVV¥R
de fonoaudiólogo, sendo comemorado
nesta data o “Dia do Fonoaudiólogo”.
$/HLSUHY¬TXHIRQRDXGLµORJRȔ«R
SURʻVVLRQDOFRPJUDGXD©¥RSOHQDHP
Fonoaudiologia, que atua em pesquisas, prevenção, avaliação e terapias
fonoaudiológicas; na área da comunicação oral e escrita, voz e audição,
bem como no aperfeiçoamento dos
padrões da fala e da voz”.
0RYLPHQWRVGHLQ¼PHURVSURʻVVLR
nais valorizam e enfatizam não somente ações interventoras, mas também as
de prevenção e promoção da Saúde da
Comunicação Humana consolidando a
Fonoaudiologia como Ciência.

Fonoaudiologia
PERFIL DO PROFISSIONAL
2SURʻVVLRQDOIRQRDXGLµORJRformado
pela Ufes estará em acordo com os preceitos da Universidade de promoção da
qualidade de vida, em que a Saúde é a
EDVHGRVWUDEDOKRVHVSHFLʻFDPHQWHSRU
meio da educação que garantirá a construção do saber acerca deste tema.
O curso de Fonoaudiologia se compromete
HPIRUPDUSURʻVVLRQDLVJHQHUDOLVWDVKXPDQLVWDVUHʼH[LYRVHFU¯WLFRVFDSD]HVGHDWXDU
de forma empreendedora na saúde, tendo a
interdisciplinaridade como alicerce, ser caSD]GHFRQWULEXLUFRPD©·HVHʻFD]HVGLDQWH
da elevada demanda da nossa população,
além de realizar uma transformação que se
faz necessária na assistência à saúde e educação do nosso país.

CARREIRA
O bacharel em Fonoaudiologia será capaz de
desenvolver conhecimentos teórico-práticos
construídos de forma interdisciplinar, pluralista,
ética e humanizada articulados com disciplinas
LQWHJUDGDVHIRUPDUSURʻVVLRQDLVFDSDFLWDGRVD
prevenir, promover, diagnosticar e reabilitar aspectos da saúde da comunicação humana e seus
distúrbios nas diferentes etapas da vida (bebês,
crianças, jovens, adultos e idosos).

Voz, audição, motricidade orofacial, linguagem
(oral/escrita), disfagia, fonoaudiologia educacioQDOIDODHʼX¬QFLDV¥RDV£UHDVGHDWXD©¥RQR
campo clínico-terapêutico, corporativo e preventivo das práticas fonoaudiológicas.

SAIBA MAIS
ͻ(VW£JLR0RQLWRULD,QLFLD©¥R&LHQW¯ʻFD
ș3DUWLFLSD©¥RHP&DPSDQKDVSDUDDSRSXOD©¥R
ș/LJDV$FDG¬PLFDV
ș3HVTXLVDH([WHQV¥RHP1¼FOHRVH
ș/DERUDWµULRVFRPR1¼FOHRGH9R]GR(VS¯ULWR
6DQWRȏ9R](6ȏH/DERUDWµULRGH(QVLQRHP$Xdiologia;

Acesse: www.fono.ufes.br

ESTRUTURA CURRICULAR
Curso Integral (matutino e vespertino)
1º semestre: 25 vagas
2º semestre: 25 vagas

FORMAÇÃO ESPECÍFICA
Disciplinas Obrigatórias
Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais e Humanas e Ciências Fonoaudiológicas.
Disciplinas Optativas
O aluno terá até 180 horas de escolha de
disciplinas optativas nas Ciências Fonoaudiológicas.
Atividades Complementares
Participação em seminários, congressos e
eventos, monitorias, organização de eventos,
publicações, etc.
)RUPD©¥RSURʻVVLRQDOHPSUHHQGHGRUDSHVTXLVDFRQKHFLPHQWRFLHQW¯ʻFRGDFRPXQLFDção humana e projetos de extensão unindo
sociedade e ensino acontecem integralizadas e articuladas durante todo o curso em
benefício da comunidade acadêmica e da
população.
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