
 

SÍNTESE PROJETO PEDAGÓGICO 

Curso: FONOAUDIOLOGIA 

Campus: JOÃO UCHÔA 

Missão 
 

 Formar profissionais generalistas capazes de atuar nos diversos campos da 

Fonoaudiologia, atendendo as necessidades individuais e coletivas, através da 

promoção, prevenção e tratamentos fonoaudiológicos, de forma crítica, com ética e 

responsabilidade social. Devem estar comprometidos com os permanentes desafios 

que emanam da sociedade, e da necessidade da educação continuada. 

 

Objetivo Geral 
 

 Proporcionar aos alunos conhecimentos teórico-práticos científicos para que 

possam atuar nos diferentes campos da ação fonoaudiológica, nas áreas de audição, 

voz, motricidade orofacial e linguagem oral/escrita, com visão crítica- reflexiva  das 

realidades sociais para que possam proceder profissionalmente de forma criativa, 

ética e eficiente. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Planejar, elaborar, executar, gerenciar e avaliar projetos técnico- científicos 

nas diversas áreas da Fonoaudiologia, considerando a realidade sociocultural, 

econômica e política, em nível individual e coletivo, visando a promoção da saúde em 

âmbito local, regional e nacional; 

 Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de prevenção e reabilitação nas 

diversas áreas da Fonoaudiologia; 

 Participar de equipes multiprofissionais de saúde, visando à promoção integral 



 

da saúde; 

 Desenvolver atividades de assessoria e consultoria nas áreas de atuação da 

Fonoaudiologia; 

 Integrar grupos de pesquisa nas áreas de atuação da Fonoaudiologia; 

 Investigar e aplicar conhecimentos com visão holística do ser humano 

integrando equipes multiprofissionais. 

 Reconhecer a saúde como direito humano e promover ações preventivas e 

curativas para garantir atenção integral à saúde em todos os níveis, fortalecendo o 

Sistema Único de Saúde. 

Perfil do Egresso 
 

O egresso do curso de Fonoaudiologia da Estácio será um profissional  generalista,  

humanista, crítico, reflexivo e ético, com sólidos conhecimentos nas áreas básica e 

profissional, apto a atuar no campo clínico-terapêutico e preventivo das práticas 

fonoaudiológicas, nos setores Públicos e Privados de saúde do país em conformidade 

com princípios e valores que regem o exercício profissional. 

Assim, o egresso do curso de Fonoaudiologia deverá ser capaz de prevenir, avaliar, 

diagnosticar e tratar os distúrbios da comunicação humana, em toda a sua extensão e 

complexidade, no âmbito público e/ou privado. 

Pretende-se, ainda, que o profissional seja consciente da importância da educação 

continuada, bem como de sua responsabilidade social. 

No trabalho em equipes multiprofissionais, estarão aptos a assumir posições de 

liderança, tendo em vista o bem estar da comunidade, administrando e gerenciando 

programas de saúde, força de trabalho, recursos físicos e materiais, além de 

informações técnicas e científicas pertinentes à sua formação.  

 



 

 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 
MÍNIMO:   4 anos ou 08 semestres 
MÁXIMO:  8 anos ou 16 semestres 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


