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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 1 

DE FONOAUDIOLOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 2 

SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE. 3 

 4 

Às oito horas do dia vinte de novembro de dois mil e vinte, via web-conferência, 5 

realizou-se a quinta reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 6 

Fonoaudiologia, com a presença dos seguintes docentes: Alessandra Brunoro 7 

Motta Loss, Aline Neves Pessoa Almeida, Andrea Alves Maia, Carolina 8 

Fiorin Anhoque Comarela, Eliane Varanda Dadalto, Elma Heitmann Mares 9 

Azevedo, Guiomar Silva de Albuquerque, Larissa Helyne Bassan, Liliane 10 

Perroud Miilher, Janaína de Alencar Nunes, Mabel Gonçalves Almeida, 11 

Marcus Vinícius Vaughan Jennings Licínio, Margareth Attianezi Bracet, 12 

Michelle Ferreira Guimarães, Polyana Lima Meireles Dalpiaz e Trixy Cristina 13 

Niemeyer Vilela Alves, além do representante discente Lucas Baracho 14 

Colossal. A presidente da reunião, Trixy C. N. Vilela Alves, Coordenadora do 15 

Curso de Fonoaudiologia, havendo quórum legal, inicia a reunião com os 16 

seguintes pontos de pauta: 01. EXPEDIENTE: 01.01: Em apreciação a proposta 17 

de solicitação de oferta para o semestre 2020/2. A presidente faz a leitura do 18 

documento elaborado pelo NDE a respeito da oferta, na qual, resumidamente, 19 

recomenda a manutenção do modelo EARTE das disciplinas assim oferecidas 20 

no semestre 2020/1, com exceção da “MOR07260 - Anatomia Humana” e 21 

“MOR09938 - Neuroanatomia Funcional” que poderão ser oferecidas no modelo 22 

híbrido com carga horária de prática presencial reduzida e com rodízio de alunos. 23 

A oferta no modelo EARTE de algumas disciplinas que não foram ofertadas no 24 

semestre 2020/1, sendo elas: “FSI07261 - Bioquimica”, “FON10660 - 25 

Fonoaudiologia Educacional”, “FON10663 - Semiologia e Diagnóstico em 26 

Linguagem II”, “FON10458 - Audiologia III”, “FON10219 - Educação Integrada 27 

em Fonoaudiologia III” e “FON10664 - Recusrsos Tecnológicos de Amplificação 28 

Sonora”. Além da oferta no modelo híbrido de “FON09941 - Audiologia I” e 29 

“FON10225 - Audiologia II” e das disciplinas optativas práticas criadas em 30 

2020/1. Após o término da leitura do documento, a presidente destaca que esta 31 

oferta é a solicitação para os departamentos e por isso não considera os 32 
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professores responsáveis pelas disciplinas, além disso, a análise deve ser feita 33 

considerando o modelo híbrido e que as horas presenciais serão apenas para 34 

contemplar o que for estritamente necessário. Vale citar também que esta 35 

proposta se baseia num cenário onde as condições de biosseguranças estão 36 

sendo cumpridas. Professora Carolina questiona como seria realizada a parte 37 

práticas. A coordenadora apresenta duas situações, na qual há a divisão dos 38 

alunos em salas distintas e ao mesmo tempo e a outra possibilidade de uma 39 

parte da turma está fazendo a parte prática presencial enquanto a outra está 40 

fazendo relatório, até mesmo em casa, sobre aquilo que acabou de realizar na 41 

prática presencial. Prosseguindo, a coordenadora apresenta o quadro de oferta 42 

das disciplinas separadas por período e o colegiado faz breve considerações a 43 

partir desse quadro. A presidente reforça a importância de os alunos 44 

responderem a enquete sobre o interesse dos alunos nas disciplinas que serão 45 

ofertadas pelo departamento. A coordenadora prossegue apresentando as 46 

disciplinas e, em alguns casos, as condições e especificidades para serem 47 

ofertadas, como: “FON10219 - Educação Integrada em Fonoaudiologia III” do 3º 48 

período, que não foi ofertada em 2020/1 e por isso esta turma só poderá fazê-la 49 

no 6º período, onde tem janela, dessa forma, apenas a turma atual conseguirá 50 

realizar. Isso também vale para “FON10458 - Audiologia III”. Já a disciplina 51 

“FON15084 - Conceitos em Semiologia e Diagnóstico na Motricidade Orofacial” 52 

para o 4º período, vai necessitar para a maioria dos alunos a quebra de pré-53 

requisito da “FON15087 - Anatomia e Fisiologia de Cabeça e Pescoço na 54 

Prática”. Assim como a quebra de pré-requisito de “FON10662 - Semiologia e 55 

Diagnóstico em Motricidade Orofacial II” para ser ofertada concomitante com 56 

“FON15085 - Avaliação e Diagnóstico em Motricidade Orofacial”. Para as 57 

disciplinas “FSI07261 – Bioquimica”, “FON10664 - Recusrsos Tecnológicos de 58 

Amplificação Sonora” e “FON10663 - Semiologia e Diagnóstico em Linguagem 59 

II” serão solicitadas com 50 vagas. As disciplinas “FON10668 - Prática Integrativa 60 

I” e “FON10840 - Prática Integrativa II” continuarão não sendo solicitadas neste 61 

momento devido as características da ementa e considerando o cenário atual da 62 

pandemia e a falta de campos de prática.  Com relação a oferta dos EDP I e II, 63 
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a coordenadora de estágio, professora Liliane afirma que em contato com o 64 

HUCAM será possível solicitar a oferta do “FON11285 - EDP II Hospitalar”. Além 65 

disso, informa que ainda não houve retorno da Prefeitura de Vitória e com a 66 

possibilidade do ensino híbrido, as solicitações de limpeza da Clínica Escola se 67 

tornaram mais robusta também pelos outros cursos, o que é um ponto positivo. 68 

A aluna Djanira, representante dos finalista, questiona se existe contato com 69 

outros locais de estágio, como em entidades particulares. A professora Liliane 70 

responde que entrou em contato com diversos locais conveniados com a 71 

universidade, mas ainda não obteve resposta. A professora esclarece que é 72 

possível o aluno fazer um estágio em outro espaço desde que respeitada a 73 

ementa e a carga horária da disciplina, mas essa discussão de equivalência deve 74 

ser tomada em reunião com os demais professores de estágio. A professora 75 

também esclarece que no momento não conhece os critérios que a universidade 76 

utiliza para que seja realizado o convênio com outras entidades particulares, mas 77 

que vai buscar tal informação. Professora Andrea pergunta se houve consulta 78 

com outras locais de prática no HUCAM. Professora Liliane responde que os 79 

principais esforços estão sendo voltados para a Clínica Escola e a questão da 80 

limpeza, por lá acolher a grande maioria dos estágios, mas que não descarta 81 

utilizar os espaços do HUCAM. Professora Mabel informa da possibilidade de 82 

uso da Casa 4 para o EDP I de Audiologia, porém alerta que não há janelas na 83 

sala, além da disponibilidade da preceptora Fernanda. Professora Andrea 84 

sugere solicitar a oferta de todos os estágios, porém com 0 vaga. A 85 

coordenadora considera seguir essa ideia e assim que analisadas as condições 86 

nos próximos meses e a possibilidade da realização dos estágios, aumentar o 87 

número de vagas. Professora Michelle fala de estar com receio em ofertar dessa 88 

forma e criar uma expectativa que pode não ser alcançada. A coordenadora 89 

afirma que independente da forma como seguir a oferta a expectativa já está 90 

presente, mas destaca que está em contato com os alunos e que vai alertá-los 91 

que até mesmo as disciplinas teóricas podem não ser ofertadas devido a 92 

inúmeras situações, até mesmo a falta de professor. Profa. Andrea afirma que a 93 

oferta com 0 vaga contribui na flexibilidade para que num futuro com um cenário 94 
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favorável e com a abertura de vagas em campos de estágios externos, os alunos 95 

possam ser matriculados, pois se não ofertar agora, nem mesmo há essa 96 

possibilidade. Profa. Elma acredita que essa possibilidade cria ainda mais uma 97 

instabilidade na organização dos professores e não é a favor. Professora Mabel 98 

concorda com as falas das professoras e afirma que deveria ser ofertado com 0 99 

vaga e que caso o cenário melhore e consiga as 25 vagas para os alunos, depois 100 

é só aumentar o número de vagas. Caso não seja ofertado, nem mesmo essa 101 

opção será possível num futuro com cenário positivo. Professora Michelle 102 

questiona sobre a equivalência dos estágios. A coordenadora informa que é 103 

preciso o aluno se matricular em uma disciplina de outra universidade e assim 104 

analisar as ementas e a carga horária dessa disciplina para possível 105 

aproveitamento. Prosseguindo, com a possibilidade da oferta no período de 106 

ajuste a coordenadora sugere uma subvotação da solicitação das práticas (I e II) 107 

e dos estágios apenas no período de ajuste. Em consulta com a Profa. Claúdia, 108 

da PROGRAD, há a confirmação da possibilidade da oferta de novas turmas no 109 

período de ajuste. Sendo assim, após votação, aprovado, por unanimidade a 110 

oferta dessas disciplinas apenas na etapa de ajuste. Vale destacar que o 111 

representante discente já havia se ausentado da reunião e não participou dessa 112 

votação. Retomando a dúvida surgida no início da reunião sobre a quantidade 113 

de vagas para as disciplinas “FON09941 - Audiologia I” e “FON10225 - 114 

Audiologia II”, foi decidido manter com duas turmas de 16 vagas a primeira e 115 

duas turmas com 13 e 12 vagas para a segunda. Após uma nova apresentação 116 

rápida, a proposta de oferta é colocada em votação. Sendo assim, após votação, 117 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e 118 

quarenta e cinco minutos, deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Rodrigo 119 

Botan Costa, secretário do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia, lavrei a 120 

presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos 121 

membros presentes. Vitória, vinte de novembro de dois mil e vinte. 122 

 123 

Docente Assinatura 
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