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CURSO DE BACHARELADO EM FONOAUDIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA 
 

Os estágios supervisionados e atendimentos das demais áreas da 

Fonoaudiologia, como Linguagem Oral, Linguagem Escrita, Voz e Motricidade 

Orofacial, são realizados no Laboratório de Fonoaudiologia, composto por 3 

(três) salas de atendimento. Todas as salas possuem mesas e conjunto de 

cadeiras tamanho adulto e/ou infantil para auxiliar no atendimento das diversas 

faixas etárias. Duas delas possuem macas para atendimentos que envolvem 

exercícios de relaxamento e função respiratória. As avaliações e terapias 

fonoaudiológicas são baseadas em literatura prevista no Projeto Pedagógico do 

Curso e envolvem protocolos destinados a direcionar os discentes na prática 

clínica. Seguem alguns protocolos utilizados na Clínica-Escola de 

Fonoaudiologia: 

Linguagem: 

POC – Protocolo de Observação de Comportamentos (2 meses a 23 meses) de 

Labanca et al; 2015. 

PROC – Protocolo de Observação Comportamental (24 meses a 48 meses) de 

Hage, Pereira e Zorzi, 2012. 

ADL – Protocolo de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (1 ano a 6 

anos e 11 meses) de Menezes, 2003. 

ABFW - Teste de Linguagem Infantil nas áreas de Fonologia, Vocabulário, 

Fluência e Pragmática de Andrade et al; 2004. 

Motricidade Orofacial:  

Protocolo adaptado do MBGR, Genaro et al; 2009. 

Voz:  

Protocolo adaptado de “Voz – O Livro do Especialista” de Mara Behlau, 2001. 

As terapias são baseadas em autores a depender da especialidade e 

necessidade do paciente definida pelo docente supervisor. Nas sessões de 

tratamento dos distúrbios de linguagem são utilizados diversos recursos 

materiais como brinquedos coloridos, jogos de montar (lego e outros), quebra-

http://www.scelisul.com.br/


UNISEPE - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS, ENSINO E PESQUISA LTDA 

Centro Universitário do Vale do Ribeira – UNIVR 
    Rua – Oscar Yoshiaki Magário, nº185 - Jardim das Palmeiras – Registro/SP - (13) 3828-2840                                                         

E-mail: scelisul@scelisul.com.br – site: www.scelisul.com.br 
 

 

 

  

cabeças, bonecos e bonecas, casa de madeira, fantoches, entre outros. Os 

estagiários ainda possuem a liberdade de criar seus próprios materiais ou utilizar 

de recursos digitais próprios de acordo com a necessidade no atendimento. 
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