SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você tem…

paciência e tolerância, adora improvisar, controla bem sua ansiedade,
mas não descansa enquanto não consegue o que quer,
...É bom considerar...

Fonoaudiologia

“A maneira como a pessoa fala não é apenas uma questão de cultura,
mas pode ser consequência também de um problema de saúde”

O QUE É

OSG.: 27252/10 Andre 15.07 – Rev.: TM

fb@fariasbrito.com.br – www.fariasbrito.com.br

A fonoaudiologia é o estudo e o tratamento das perturbações da fala e da audição,
com a utilização de técnicas e de métodos específicos.
Inúmeros distúrbios e deficiências podem afetar a comunicação e o desenvolvimento
humano, comprometendo a voz, audição, motricidade oral, leitura e escrita.
É aí que entra o fonoaudiólogo, o especialista da fala e da audição. É ele quem
estuda, diagnostica, previne e trata distúrbios como surdez, mudez, gagueira ou dicção.
Com o dentista, trata de males como vício de mastigação e deglutição.
O fonoaudiólogo trabalha em hospitais públicos e privados, clínicas particulares,
escolas, creches e unidades de saúde, desenvolvendo programas de prevenção e
atuando diretamente na recuperação de pacientes através da aplicação de testes de
caráter avaliativo.
Muitas de suas atividades são desenvolvidas em equipe, com a participação
de outros profissionais da área de saúde: pediatras, fisioterapeutas, neurologistas,
psicólogos, otorrinolaringologistas e pedagogos.
Você já reparou como, em alguns filmes, a voz que dubla as falas de um
personagem não combina com tipo físico? Ou, de repente, surge na tela um magro com
voz de gordo ou uma velha com voz de jovem? Pois não há ninguém melhor para evitar
essas gafes sonoras que um fonoaudiólogo. “A voz das pessoas depende de aspectos
fisiológicos e anatômicos, como o tamanho da laringe, da cavidade bucal e outros.
A criança, que possui a laringe mais estreita, terá naturalmente voz aguda. Esse nosso
conhecimento faz com que sejamos os profissionais ideais para decidir qual é o melhor
timbre para cada pessoa representada”, explica Liliane Pereira, coordenadora do curso
da Unifesp, em São Paulo. Por isso, as produtoras costumam chamar esses especialistas
na hora de selecionar dubladores.

PERFIL DO PROFISSIONAL
Capacidade de interpretação e análise; meticulosidade, aptidão verbal,
interesse por atividades sociais, sensibilidade, paciência, perseverança, praticidade,
objetividade e sociabilidade.

COMO ESTÁ O MERCADO
O fonoaudiólogo encontra emprego em hospitais, escolas particulares,
clínicas para excepcionais, consultórios e indústrias.
Outras oportunidades que vêm se abrindo estão no desenvolvimento de
programas de controle de ruído ambiental, sem falar na fonoaudiologia estética,
voltada ao aperfeiçoamento da fala de políticos, atores, cantores e apresentadores
de TV. Outra área em destaque é a de audiologia.

O CURSO
O currículo inclui disciplinas de diversas áreas. Da área das Ciências

ONDE ESTUDAR
CE −
Fortaleza: Unifor.

Biológicas e da Saúde, o aluno estuda Embriologia, Morfologia e Patologias.

RN −
Natal: UNP.

Psicologia e Pedagogia também compõem o currículo, bem como Sociologia e

PB −
João Pessoa: Unipê e Campina Grande: Unesc-CG
Unidade II.
PE −
Recife: FIR, UFPE, Unicap e Faculdade Maurício de Nassau.
Olinda: Funesco.
AL −
Maceió: Uncisal.

Linguística. As matérias específicas dão conta das especialidades da profissão,
como motricidade oral, linguagem, audiologia e voz. No último ano é obrigatório
apresentar uma monografia e fazer estágio.
Duração média do curso: Quatro anos.
Titulação: Fonoaudiólogo.
O que você pode fazer como Fonoaudiólogo:
.
Audiologia −
realiza testes que visam à obtenção do diagnóstico de distúrbios

de audição em recém-nascidos, crianças e adultos e adapta aparelhos para
correção de problemas auditivos.
.
Fonoaudiologia Clínica −
pesquisar, diagnosticar e prevenir distúrbios de

comunicação oral e escrita.
.
Fonoaudiologia Educacional −
estudo do desenvolvimento da linguagem oral

e escrita das crianças; implantação de programas de prevenção de distúrbios
da fala; orientação a professores sobre método de ensino a deficientes e uso da
voz em sala de aula.
.
Fonoaudiologia Estética −
treinamento da expressão vocal de atores, locutores,

apresentadores e políticos.

BA −
Feira de Santana: FAN-BA; Lauro de Freitas: Unime e
Salvador: FJA; UFBA; Uneb-BA.
MA −
São Luís: Cest; Uniceuma Campus Principal.
PI −
Teresina: Faespi; Novafapi.

