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Universidade São Paulo 

• 40 Unidades 

• Distribuídas em sete 
campi: 

– Sao Paulo 

– Bauru 

– Lorena 

– Piracicaba 

– Pirassununga  

– Ribeirao Preto  

– Sao Carlos 



Universidade São Paulo 

Campus São Paulo 

É o campus principal, com 

24unidades 

– 19 na Cidade Universitária 

– 5 fora do Campus –  

• 2.864 professorees 

• 9174 empregados 

• 32152 estudantes de 

graduação 

• 18727 estudantes de pós 

-graduação 
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 Cursos de Graduação 
 

• Medicina – 175 vagas - 6 anos 

• Fisioterapia – 25 vagas – 4 anos 

• Terapia Ocupacional – 25 vagas – 4 anos 

• Fonoaudiologia – 25 vagas – 4 anos 

 

 As atividades desenvolvidas pela 

FMUSP são caracterizadas pela 

combinação de educação, pesquisa e 

assistência. 



Sistema FMUSP – HC 



FONOAUDIOLOGIA  



SLP & A in Brazil 

• Official name: “Fonoaudiologia” 

• Both SL therapeutic and Audiology approaches 

• Profession officially recognized  on   Dec 9th, 1981 

Law # 6965/81 – SLP & A Law  
Decreet # 87218 May 31st, 1982 



SLP & A -FONOAUDIÓLOGO 

The ‘FONOAUDIÓLOGO’ is a professional with full 

university education in speech language pathology and 

audiology that acts in research, prevention, evaluation 

and therapy; both in oral and written communication, 

voice and hearing, as well as training for normal 

speech and voice.. 



Federal Council of  

SLP & A 

• Performing clinical assessment; 

• Establishing  diagnosis ; 

• Executing therapy (habilitation / 

rehabilitation); 

• Guiding patients, families and 

caregivers; 

• Monitoring the performance of the 

patient or client (follow-up); 

• Improving human communication; 

• Making situational diagnosis; 

• Developing public health actions 

• Carrying out educational activities; 

• Developing research; 

• Managing human and financial 
resources. 

 

 

 

 

major areas of 
competence 
for SLP & A 

 



SLP & A in Brazil 

• Brazil is a country with a very large territory and its 

population is  distributed quite differently between 

regions. 

 

• The number of SLP&A is different across the 

Brazilian regions.  

 

• Each region has different demand. 



5th region 
2985 – 8% 

6th region 
5269 – 15% 

3rd region 
2929 – 7% 

7th region 
1902 – 5% 

2nd region 
11071 – 31% 

1st region 

5785 – 16% 

 

4th region 
3430 – 10% 

8th region 
2130 – 6% 

Number of SLP & A  

per administrative region 

Total 
36.477 



Total 
36.477 
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Federal Council of 

 SLP & A 

• Public Health System 

• Specialized clinics 

• Hospitals and nursery 

• Home care assistance 

• Kindergartens and 

nurseries 

• Public Schools 

• Clinics  

• Nursing and home care  

• Faculties 

• Business centers 

• Media 

• Non Governmental 

Organizations 

 

Areas of Professional Practice 



 

Faculdade de Medicina 
Universidade de São Paulo 

 
FONOAUDIOLOGIA 



HISTÓRIA 

 

• 1958 - 1º. Curso de Fonoaudiologia para 

Professores Especializados em Educação para 

cegos  

• janeiro / 1983 – reconhecimento do Curso de 

Fonoaudiologia da USP pelo MEC 

 

 



Projeto Pedagógico 

• Formação do fonoaudiólogo geral, que atue em todas 

as áreas da Fonoaudiologia, porém com uma visão 

voltada à sua integração no sistema de Saúde e 

Educação vigentes no país, atendendo as 

necessidades da população em todas as faixas etárias e 

situação sócio-econômico-cultural.  

• Visão humanística 

• Atuação em atenção primárica, secundária e terciária  

• Formação humanísitica e ética 

• Responsabilidade social 



Projeto Pedagógico 

O estudante deve : 

• Atender aos pacientes com as 

doenças fonoaudiológicas 

prevalentes no nível de 

atenção primária à saúde  

• Estar continuamente atualizado 

•  propiciar uma formação 
consistente, possibilitando a 
competência técnico-científica e 
ética para apropriação e construção 
do conhecimento; 

 

•  assegurar uma formação científica 
que permeie todo o curso, 
incentivando a iniciação científica 
na realização de investigações 
voltadas ao desenvolvimento e 
consolidação do conhecimento em 
Fonoaudiologia; 

 

•  acompanhar as transformações 
que estão ocorrendo na 
Fonoaudiologia no país e no mundo, 
repensando sua função social, 
reconfigurando-se frente às novas 
demandas da saúde;  

 



• considerar aspectos da interdisciplinaridade na articulação entre 
profissionais da saúde;  

 

•  propiciar uma formação geral, que assegure uma visão ampla das possibilidades 
de atuação do fonoaudiólogo ante sua realidade;  

 

•  oferecer uma formação básica, que englobe os três níveis de atenção à saúde 
(primário, secundário e terciário), além de formar um profissional capaz de 
atender às necessidades de todas as faixas etárias, a saber: infantil, adolescente, 
adulto e idoso.  

 

 

 

Projeto Pedagógico 



 

• Duração: 8 semestres (4 anos), período integral, 
disciplinas teóricas e práticas de formação básica, geral 
e profissionalizante 

 

•  Núcleo Obrigatório: 48 disciplinas, totalizando 3210 
horas 

 

•  Núcleo Complementar: 6 disciplinas optativas eletivas 
(5 LIFs / 1 TCC) totalizando 1050 horas + disciplinas 
optativas livres totalizando 375 horas (Total: 1335 horas) 

 

•  Carga Horária Total: 4605 horas 

 

EDUCATIONAL PROJECT 

ACTUAL 



• Início no 1o semestre  

    

 

 

os alunos matriculam-se em disciplinas nas quais 

observam os alunos do 4o que estão atendendo nos 

vários serviços assistenciais. 

 

EIXO 

PROFISSIONALIZANTE 



Terceiro ano 

• Est.Sup. em Audiologia do 
Trabalhador I e II 

• - Est.Sup. em Atenção Primária 
em Fonoaudiologia - Programa 
Escola  

• Est.Sup.em Atenção Primária 
em Fonoaudiologia - Programa 
Creche  

 

 

Quarto ano 

• Est.Sup.em Ambulatório de 

Atenção Primária em 

Fonoaudiologia  

• Est.Sup. em Atenção 

Primária em Audiologia II   

OBRIGATÓRIOS 

ESTÁGIOS  

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 



• Investigação Fonoaudiológica em Potenciais Evocados Auditivos 

•  Investigação Fonoaudiológica em Linguagem Infantil e Cognição  

• Investigação Fonoaudiológica na Fluência 

• Investigação Fonoaudiológica no Desenvolvimento da  

• Linguagem e Suas Alterações Específicas 

• Investigação Fonoaudiológica em Processamento Auditivo 

• Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do Espectro Autístico  

• Investigação Fonoaudiológica em Articulação  

• Investigação Fonoaudiológica em Audiologia Educacional  

• Investigação Fonoaudiológica em Distúrbios Neurológicos no Adulto e no 
Idoso 

• Investigação Fonoaudiológica em Leitura e Escrita  

• Investigação Fonoaudiológica em Promoção da Saúde  

• Investigação Fonoaudiológica em Voz  
Investigação Fonoaudiológica em Audição Humana  

• Investigação Fonoaudiológica em Síndromes e Alterações Sensório-Motoras  

Prática Complementar 
terceiro e quarto ano 



• Conjunto de disciplinas  METODOLOGIA CIENTIFICA 

APLICADA A.... 

 

 

Trabalho de conclusão de curso  

COMPLEMENTAR 



• Audiologia Clínica  - CDP 

• Audiologia Educacional - CDP  

• Fonoaudiologia Clínica - CDP  

 

• Atenção Primária em Audiologia: Ambulatório  - CSE Prof  Samuel B Pessoa 

• Programa de Atenção Primária em Linguagem e Fala - CSE Prof  Samuel B Pessoa 

 

• Atenção Primária em Audiologia: Ocupacional  - HU 

• Atenção Primária em Audiologia: conservação auditiva em escolares e orientação a 
educadores Triagem auditiva neonatal HU 

• Avaliação e diagnóstico audiológico e otoneurológico – HU 

• Distúrbios Neurológicos no Adulto e no Idoso- HC, HU 

 

• Programa Creche (várias instituições)  

• Programa Escola 

 
 
 

SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA  



• Audiologia clínica 

• Fluência e distúrbios da fluência  

• Psiquiatria infantil  

• Audiologia: atenção primária   

• Alterações do desenvolvimento da linguagem 

• Processamento auditivo  

• Distúrbios psiquiátricos da infância  

• Desenvolvimento e Distúrbio Fonológico   

• Audiologia Educacional   

• Neurolingüística 

• Alterações em funções alimentares   

• Fonoaudiologia em voz 

• Síndromes e alterações sensório motoras  

• Linguagem oral, escrita e de sinais   

• Potenciais Evocados Auditivos   
 
 
 

LABORATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO 

FONOAUDIOLÓGICA 



• visam a promover a inserção de alunos de graduação universitária 

em projetos de pesquisa             contribuir para a formação de 

recursos humanos para a pesquisa,  

• o objetivo primordial é proporcionar ao bolsista, orientado por 

pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar 

cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas 

pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. (CNPq RN 

015/2004). 

• Desde 1994, o corpo docente do Curso de Fonoaudiologia da 

FMUSP vem dirigindo esforços no sentido de proporcionar ao aluno 

de graduação vivência em projetos de pesquisa por meio de bolsas 

financiadas por agências de fomento. 

PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 



• corpo docente do Curso de Fonoaudiologia tem 
valorizado a atividade de pesquisa no âmbito da 
graduação.  

• Além do pensamento crítico em relação ao 
conhecimento produzido na área e o engajamento nessa 
produção, as publicações dos alunos têm sido 
indicadores da importância da pesquisa para formação 
do fonoaudiólogo e habilitação para a clínica. 

• Espera-se que o aluno estimulado à indagação, 
mantenha o crescimento profissional, e contribua para a 
valorização da Fonoaudiologia 

 

INICIAÇAO CIENTÍFICA  



CDP 



CDP 



 

CDP – CLÍNICA 
FONOAUDIOLOGIA 



CDP –  
CLÍNICA FONOAUDIOLOGIA 



CDP – CLÍNICA 
FONOAUDIOLOGIA 



CDP – CLÍNICA 
FONOAUDIOLOGIA 



CURSO DE FONOAUDIOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPADIONAL 
FACULDADE DE MEDICINA USP 

Email 

fonofm@usp.br 


