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CURSO DE BACHARELADO EM FONOAUDIOLOGIA 

CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
 

 

A Clínica do Curso de Bacharelado em Fonoaudiologia da UNIVR, que 

faz parte do Complexo Policlínico da UNIVR, tem como missão a formação do 

estudante, principalmente no âmbito da experiência profissional, e desta forma 

também atender a comunidade local, em todos os serviços prestados pela 

Policlínica. Este espaço é imprescindível para que o aluno, dentro da vivência de 

seu campo profissional, trabalhe teoria e prática na construção do saber/fazer 

em fonoaudiologia. A Policlínica IESEP, mantida pelo Instituto Educacional de 

Serviço, Ensino e Pesquisa, tem por objetivos possibilitar aos acadêmicos as 

práticas de Estágios Curriculares do curso, bem como, demais atividades 

teórico-práticos que venha a contribuir para a formação profissional, além de 

desenvolver estudos e pesquisas nas áreas afins e cumprir com seu 

compromisso social oferecendo atendimentos à comunidade local e região. 

Objetivos:  

A Clínica tem dois objetivos principais: primeiramente, atender as 

necessidades do aluno, no que se refere à sua formação profissional. O segundo 

é oferecer, sob a forma de extensão universitária, serviços fonoaudiológicos à 

comunidade via SUS, e via Atendimento Social, onde o paciente paga um valor 

reduzido na realização dos exames e terapia. Todos os atendimentos são 

supervisionados pelos professores do curso. Estes atendimentos ocorrem pela 

manhã e à tarde, de segunda a quinta-feira, para todas as faixas etárias 

(crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) que apresentem queixas de 

comunicação.  

Serviços Oferecidos 

- Avaliação auditiva clínica, ocupacional e educacional; 

- Exames audiológicos realizados: 

• Audiometria Tonal e Vocal; 

• Audiometria de Altas Frequências (AAF);  

• Imitanciometria; 
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• Teste e terapia de Processamento Auditivo Central (PAC); 

• Indicação de aparelho auditivo; 

• Triagem Auditiva Escolar; 

 

Avaliação e terapia de: 

• Voz; 

• Motricidade Oral; 

• Linguagem Oral; 

• Linguagem Escrita.  
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