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Interesses especiais:
Nossa Segunda Edição do
Informativo do Curso de Fono‐
audiologia apresenta o eixo‐
básico do curso com entrevis‐
ta e depoimentos de alguns
professores que ministram
disciplinas básicas para o curso
sendo peça principal no alicer‐
ce da formação dos alunos de
Fonoaudiologia e na consolida‐
ção da uma atuação profissio‐
nal futura diferenciada.
Boa Leitura!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Disciplinas básicas : desafios na
integralidade” ‐ Entrevista com
Professores Parceiros da Fono‐
audiologia.

Fono.net:
Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

Disciplinas Básicas: Desafios na Integralidade
Os conteúdos essenciais para o
Curso de Graduação em Fonoaudiologia devem estar relacionados
com o processo saúde-doença do
cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações
do cuidar em Fonoaudiologia.

“O estudo sobre a relação entre saúde e sociedade traz para o campo da
fonoaudiologia a reflexão de que o processo saúde-doença não é resultado
apenas de alterações fisiopatológicas da biologia humana, mas é resultante
de uma construção histórica-sóciocultural. Na sociedade, a interação entre
indivíduo e sociedade fomenta a reflexão de que indivíduos são produtos e
produtores da realidade social. Essa realidade permite a construção dos
espaços da saúde e da doença, onde os significados e interpretações extrapolam os campos de conhecimento da fala e da audição.”

Ciências Biológicas e da Saúde;
Sociais e Humanas e Ciências Fonoaudiológicas são contempladas nas
disciplinas.

(Professor Mestre Efetivo do Departamento de Medicina Social - UFES
e parceiro do Curso de Fonoaudiologia)

As Ciências Biológicas e da Saúde
acontecem principalmente nos
primeiros períodos do curso nas
disciplinas de Anatomia e Neuroanatomia Humana, Bioquímica,
Biologia Celular, Embriologia, Saúde
e Sociedade, Patologia Geral, Farmacologia, Histologia, MicrobiologiaParasitologia e Biofísica, Acústica e
Psicoacústica.
As matérias básicas são fundamentais para o desenvolvimento
acadêmico dos futuros profissionais.
Destacamos nesta edição a opinião
dos nossos mestres e doutores
sobre nossos desafios e possibilidades.

Prof Edson Thodoro do Santos Neto
Disciplina Saúde e Sociedade 1o Período

O Prof. Dr Nardy da disciplina de Bioquímica do 1o periodo, destaca que
as disciplinas básicas são encaradas como desperdício de tempo por alguns
alunos. “Sempre digo aos meus alunos que disciplinas como a Bioquímica
nos permitem enxergar o corpo humano nos seus mínimos detalhes, ou
seja, a nível molecular”. Reforça ainda que conhecer o corpo humano nos
seus minimos detalhes, sua estrutura e funcionamento a nível molecular,
nos dá um conhecimento mais aprofundado sobre as doenças facilitando o
desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos mais eficientes.
Para o Prof Dr Nardy, um profissional limitado é aquele que não tem o
conhecimento aprofundado sobre o problema com o qual está lidando. “Por
exemplo, um fonoaudiólogo com um paciente fenilcetonúrico, deve entender,
a nivel molecular e celular, porque este paciente apresenta alterações auditivas, o que permitirá desenvolver melhor tratamento para a doença”.
Encerra nossa entrevista comentando que “O tempo em que os professores
do básico não se preocupavam em dar aplicação à sua disciplina já passou.
Aqueles que não se enquadrarem aos tempos modernos atendendo às
necessidades dos alunos, estão arriscados a se tornarem ultrapassados”.
Joselito Nardy Oliveira é Professor Doutor Efetivo da UFES
(Departamento de Ciências Fisiológicas) e é parceiro do Curso de Fonoaudiologia.

Dicas Culturais:
Alunos do curso dão dicas culturais

Cursos e Eventos:

Fono.net

Dicas Culturais

Nosso Curso já está na Net! Acessem:

Inscreva‐se. Participe!

http://www.ccs.ufes.br/Cursos/
fono_principal.html
Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pelos alunos Rayana Borges e
Valdeson Sales (1o periodo Fono UFES)
Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 2122 ‐ 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Nesta página está disponibilizado informações sobre o Projeto Pedagógico do Curso
e as Edições do Jornal FonoAção

Aline Polito aluna do 1o período de Fono
indica o livro: O Futuro da Humanidade
de Augusto Cury.
"Esse livro ensina e prova que os pacientes com problemas psiquiátricos merecem
mais atenção, respeito e dedicação - e
menos remédios."

Cursos e Eventos
28th International IALP Congress - 22
a 26 de agosto de 2010
Atenas (Grécia) no international Conference Centre
www.ialpathens2010.gr
II Congresso Internacional de Fonoaudiologia, Encontro de Integração
Latinoamericana.
22/09/2010 - Argentina
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