
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 

portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 

desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 

desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 

atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 

pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O curso de Fonoaudiologia prepara o estudante para os desafios do mercado de trabalho, por meio de um 

programa de ensino inovador. Durante os estudos, você conhecerá as técnicas e conceitos de anatomia, 

linguagem humana, linguística, voz, linguagem oral e escrita, neurologia, psicologia e muito mais. 

O objetivo do curso é formar profissionais competentes e éticos, que atendam às demandas do mercado e 

promovam a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da sociedade. Para isso, a UNN possui um excelente 

corpo docente, formado por professores titulados mestres e doutores, além de oferecer uma grande 

variedade de atividades práticas e complementares, com o objetivo de prepará-lo para os reais desafios da 

profissão. 
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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O curso de Fonoaudiologia tem como objetivo formar Fonoaudiólogos generalistas para o exercício da 

profissão, preparando-os para serem capazes de avaliar, planejar, gerenciar e intervir na realidade 

sociocultural contemporânea, visando o bem-estar social.  

 

PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 
área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 
podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de ensino, pesquisa e consultoria. 
Pode compor equipes com outros profissionais, como fisioterapeutas e psicólogos. 

 

 Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

· Compreender e analisar criticamente os sistemas teóricos e conceituais envolvidos no campo Fonoaudiólogo, 

que compreende o estudo da linguagem e da audição, e os métodos clínicos utilizados para avaliar, 

diagnosticar e tratar os distúrbios da linguagem (oral e escrita), audição, voz e sistema sensório motor oral; 

· Compreender a constituição do humano, as relações sociais, o psiquismo, a linguagem, a aprendizagem. O 

estudo deste processo como condição para a compreensão da gênese e desenvolvimento das alterações de 

linguagem; 

· Apreender as dimensões e processos da linguagem e da audição em sua amplitude e complexidade; 

· Avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar os distúrbios pertinentes ao campo Fonoaudiológico em toda extensão 

e complexidade; 

· Apreender e elaborar criticamente o amplo leque de questões clínicas, científico filosóficas, éticas, políticas, 

sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fonoaudiólogo, capacitando-se para realizar 

intervenções apropriadas às diferentes demandas sociais: 

· Possuir uma formação rigorosa e generalista, que permita dominar os conhecimentos, atitudes e informações 

necessários aos vários tipos de atuação em fonoaudiologia; 

· Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

· Desenvolver, participar e/ou analisar projetos de atuação profissional disciplinares, multidisciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares; 

· Possuir recursos teórico-práticos e éticos que permitam a atuação profissional e reavaliação de condutas 

sempre que necessário; 

· Conquistar autonomia pessoal e intelectual necessárias para empreender contínua formação profissional; 

· Situar a Fonoaudiologia em relação às outras áreas do saber que compõem e compartilham sua formação e 

atuação; 
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· Observar, descrever e interpretar de modo fundamentado e crítico as situações da realidade que concernem 

ao seu universo profissional; 

· Pensar sua profissão e atuação de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social. 

 

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO  
 
Integra a estrutura e função do sistema auditivo central às manifestações clínicas das desordens do 
processamento auditivo, relacionando com as alterações de linguagem e aprendizagem. Apresenta os testes 
padronizados para avaliação do processamento auditivo, a classificação desses transtornos e a reabilitação 
das alterações do processamento auditivo. 
 
AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA I  
 
Aborda aspectos acústicos do som e psicoacústicos da audição e equilíbrio, integrando a estrutura e função 
do sistema auditivo ao processo de comunicação humana. Apresenta os procedimentos da avaliação 
audiológica básica, desde a anamnese até a conclusão do diagnóstico, com foco nas patologias e diferentes 
tipos de perda auditiva para a determinação da conduta fonoaudiológica. 
 
AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA II  
 
A unidade apresenta os exames complementares à avaliação audiológica básica e discute políticas públicas e 
recomendações vigentes sobre saúde auditiva neonatal e escolar. Aborda os procedimentos 
comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos disponíveis para triagem e avaliação auditiva em 
neonatos, lactentes e crianças. 
 
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO EM OTONEUROLOGIA  
 
Discute a atuação fonoaudiológica nas labirintopatias, integrando a estrutura, função e patologias que 
acometem o sistema vestibular aos fenômenos de compensação e habituação. Propõe protocolos e exames 
avaliativos do desequilíbrio corporal para fechamento do diagnóstico diferencial e definição de condutas para 
a reabilitação vestibular. 
 
BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA  
 
Aborda e explora conceitos relacionados à organização e a forma de análise de dados estatísticos, bem como 
introduz ao estudo das probabilidades, amostras, distribuições discretas especiais e contínuas, aproximação 
normal, inferências estatísticas, estimação, hipóteses e os testes de variância aplicados nas áreas biológicas, 
importantes à descrição e interpretação de dados. 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL  
 
A unidade apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes 
configurações geográficas e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a 
perspectiva da cidadania e sustentabilidade. 
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DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DE LINGUAGEM  
 
Apresenta em ordem cronológica de forma integrada as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor e dos 
aspectos fonológico, prosódico, sintático, semântico, pragmático, morfológico, lexical e gramatical no 
processo de aquisição e desenvolvimento normal da linguagem oral e escrita. Integra audição, cognição e 
linguagem e discute as teorias de aquisição de linguagem. 
 
DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO EM LINGUAGEM ESCRITA 
 
Aborda as diferenças e semelhanças entre os quadros de dificuldades e transtornos de aprendizagem da 
linguagem escrita. Desenvolve o raciocínio clínico voltado para a anamnese, avaliação, diagnóstico, 
prognóstico, encaminhamentos, devolutiva e planejamento terapêutico. 
 
DIAGNÓSTICO EM LINGUAGEM ORAL  
 
Apresenta as alterações de linguagem oral conceituando, classificando, diferenciando e discutindo as 
principais patologias de linguagem e fala. Desenvolve o raciocínio clínico voltado para a anamnese, avaliação, 
diagnóstico, prognóstico, encaminhamentos e devolutiva. 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  
 
Viabiliza a atuação clínica e profissional com pacientes na clínica-escola e no Sistema Único de Saúde sob 
supervisão docente nas diferentes áreas de atuação do fonoaudiólogo, consolidando habilidades e 
competências desenvolvidas ao longo do curso.   
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
 
Viabiliza a atuação clínica e profissional com pacientes na clínica-escola e no Sistema Único de Saúde sob 
supervisão docente nas diferentes áreas de atuação do fonoaudiólogo, consolidando habilidades e 
competências desenvolvidas ao longo do curso.   
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 
 
Viabiliza a atuação clínica e profissional com pacientes na clínica-escola e no Sistema Único de Saúde sob 
supervisão docente nas diferentes áreas de atuação do fonoaudiólogo, consolidando habilidades e 
competências desenvolvidas ao longo do curso.   
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV  
 
Viabiliza a atuação clínica e profissional com pacientes na clínica-escola e no Sistema Único de Saúde sob 
supervisão docente nas diferentes áreas de atuação do fonoaudiólogo, consolidando habilidades e 
competências desenvolvidas ao longo do curso.   
  
ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA 
 
Aborda os aspectos da estrutura e função dos órgãos que compõem o corpo humano, integrando o 
conhecimento da estrutura e do funcionamento do organismo normal, as variações anatômicas e as relações 
tridimensionais. Estuda os órgãos do aparelho locomotor, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, 
urinário, genital feminino, genital masculino, bem como os tecidos fundamentais. 
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ÉTICA E PROFISSIONALISMO  
 
Estuda a fundamentação da ética nas relações pessoais, profissionais e no desenvolvimento técnico-científico, 
proporcionando o conhecimento de elementos históricos, políticos e legais da Fonoaudiologia. Apresenta as 
atribuições do Conselho Federal de Fonoaudiologia e do Conselho Regional de Fonoaudiologia e órgãos 
representativos, bem como a legislação e o Código de Ética em Fonoaudiologia. 
 
FONOAUDIOLOGIA DO TRABALHO 
 
Desenvolve habilidades e competências relacionadas à promoção da saúde auditiva e vocal no âmbito da 
legislação e da política nacional de saúde do trabalhador. Aborda as especificidades envolvidas na promoção, 
avaliação, gerenciamento e acompanhamento da saúde auditiva e vocal de trabalhadores e a inserção do 
fonoaudiólogo nas equipes de saúde ocupacional no setor público e privado. 
 
FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR  
 
Apresenta a atuação fonoaudiológica no âmbito hospitalar, enfatizando aspectos de biossegurança e conduta 
profissional no atendimento em alojamento conjunto e unidade de terapia intensiva. Aborda ainda a avaliação 
e reabilitação das disfagias e disartrofonias decorrentes de patologias neuromusculares e mecânicas e a 
avaliação e intervenção no atendimento ao recém-nascido de alto risco. 
 
GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
Discute temas de gestão em saúde relacionados ao planejamento de uma unidade de negócios e a necessidade 
do empreendedorismo nesta área. Abrange a evolução das Teorias de Administração, bem como uma visão 
das transformações ocorridas nas organizações e o papel do administrador ao longo do tempo, promovendo 
uma reflexão crítica a respeito dos modelos gerenciais no contexto da saúde. 
 
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO AUDITIVA 
 
Apresenta os recursos disponíveis para amplificação sonora e os equipamentos auxiliares da audição. Discute 
a política nacional de saúde auditiva para a concessão destes recursos e as melhores práticas para sua 
indicação e validação. Apresenta as diferentes concepções metodológicas de atendimento ao deficiente 
auditivo e fornece subsídios para planejamento terapêutico e orientação familiar.  
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  
 
A unidade aborda o uso da metodologia científica para a informação, organização, pesquisa e apresentação 
de resultados científicos. 
 
MOTRICIDADE OROFACIAL 
 
Aborda os distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais, associando os padrões de normalidade aos padrões 
adaptativos e compensatórios. Apresenta procedimentos de avaliação perceptiva e instrumental, englobando 
materiais, documentação e protocolos e discute a intervenção precoce nos distúrbios miofuncionais orofaciais 
e cervicais, promovendo a interface interdisciplinar. 
 
PRÁTICAS EM FONOAUDIOLOGIA I 
 
Discute a atuação do fonoaudiólogo, relacionando a contextualização histórica da profissão com o sistema de 
saúde. Apresenta os órgãos de classe, especialidades, áreas de atuação e mercado de trabalho. Inicia o 
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aprendizado das habilidades necessárias à prática da Fonoaudiologia com ênfase no acolhimento e 
humanização em saúde, biossegurança, e nos sistemas estomatognático e auditivo.  
 
PRÁTICAS EM FONOAUDIOLOGIA II  
 
Introduz conceitos básicos em ética, linguagem, voz e audição e treina habilidades profissionais necessárias 
ao futuro fonoaudiólogo a partir da vivência e experiência em situações simuladas e no contato com a 
comunidade, inserindo o aluno no contexto clínico.  
 
PROCESSOS BIOLÓGICOS BÁSICOS 
 
Aborda de forma integrada a organização, estrutura e função dos componentes moleculares e celulares dos 
seres vivos, discutindo a dinâmica das principais vias metabólicas e os mecanismos de transmissão das 
informações genéticas. 
 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SAÚDE COMUNIDADE  
 
Trata de competências, habilidades e valores desenvolvidos a partir de ações educativas interprofissionais em 
saúde, relativas à melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da comunidade, de modo que essas condições 
correspondam à parâmetros de qualidade de vida devidamente compreendidas por equipe multiprofissional 
da saúde, por meio de intervenção. 
 
REABILITAÇÃO EM LINGUAGEM ORAL  
 
Desenvolve raciocínio clínico e fornece subsídios para planejamento terapêutico nas alterações da linguagem 
oral e orientação e aconselhamento familiar. 
 
REABILITAÇÃO EM MOTRICIDADE OROFACIAL  
 
Apresenta avaliações específicas dos distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais decorrentes de desordens 
neuromusculares e mecânicas, congênitas e adquiridas e discute o diagnóstico, prognóstico, conduta, 
planejamento terapêutico e a orientação fonoaudiológica, de acordo com etiopatogenia da desordem.  
 
REABILITAÇÃO VOCAL  
 
Aborda os procedimentos e instrumentos para o diagnóstico diferencial e a reabilitação de voz cantada e voz 
falada nas patologias vocais de origem funcional, organofuncional, orgânica e psicogênica, relacionando o 
tratamento fonoaudiológico às abordagens dos demais profissionais da equipe interdisciplinar.  
 
SAÚDE E ASPECTOS VOCAIS  
 
Apresenta a voz nos seus aspectos normais e patológicos, integrando a estrutura e função da laringe aos 
diferentes tipos de disfonias e patologias vocais. Aborda anamnese, triagem, protocolos de voz e análise dos 
parâmetros vocais.  
 
SEMINÁRIOS INTEGRATIVOS  
 
Dedica-se à elaboração de hipóteses acerca de problemas envolvendo a atuação do profissional. Discute a 
pesquisa e a fundamentação das intervenções como profissional de saúde integrante de equipes 
multiprofissionais. Baseia-se na reflexão, elaboração e tomada de decisão baseadas em situações concretas e 
definidas. 
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SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino do aparelho estomatognático, a estrutura macro e microscópica e a 
função dos órgãos que o compõem e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de possíveis 
alterações da homeostasia deste aparelho. 
 
SISTEMA NERVOSO 
 
Aborda o desenvolvimento intrauterino do sistema nervoso, a estrutura e função dos componentes das partes 
central e periférica e promove uma linha de raciocínio para o entendimento de possíveis alterações da 
homeostasia deste sistema. 
 
TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA BÁSICA  
 
Estuda conceitos básicos de farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas) e de 
farmacodinâmica (locais de ação dos fármacos), relacionados com a biodisponibilidade do medicamento, 
posologia e interações medicamentosas. Discute a terapêutica medicamentosa aplicada para reparar as 
disfunções bioquímicas e fisiológicas do organismo. 
 
TRABALHO DE CONLUSÃO DE CURSO  
 
Aborda as fases de elaboração de um projeto de pesquisa, enfatizando investigações no âmbito de sua futura 
profissão. Apresenta os aspectos éticos da pesquisa científica e os trâmites de trabalhos envolvendo seres 
humanos: Comitê de Ética e Plataforma Brasil. Analisa criticamente a produção científica da área da 
Fonoaudiologia. 
 
VOZ PROFISSIONAL 
 
Aprofunda os conhecimentos sobre voz, desenvolvendo habilidades e competências para promoção, 
prevenção e atuação com profissionais da voz. Apresenta técnicas para o aperfeiçoamento da comunicação 
oral e expressividade e fornece subsídios para assessoria a profissionais da voz. 
 
LIBRAS 

A unidade apresenta a cultura surda, sua identidade e representação social e discute as relações da 

Fonoaudiologia com a comunidade surda com foco na inclusão do surdo na sociedade contemporânea 

pautada pela legislação vigente. Introduz a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e sua estrutura linguística. 

ESTILO DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Discute Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente como objetos complexos. Trata a diversidade cultural, étnico-

racial com ênfase nos afrodescendentes e alteridade nas sociedades complexas e suas repercussões no estilo 

de vida, bem-estar, beleza, funcionalidade, corporeidade, qualidade de vida, saúde e meio ambiente. 

SAÚDE COLETIVA  

Enfoca o sistema de saúde do Brasil, a partir de uma visão histórica. Compreensão crítica dos programas de 

atenção básica de saúde, sob um enfoque teórico /prático. Concentra a atenção sobre a promoção, prevenção 

e controle de doenças e principais agravos à saúde na coletividade. 
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OPTATIVA 

Explora o empreendedorismo e o papel do empreendedor, suas habilidades e características. São abordados 

os aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais que subsidiam a elaboração do plano de negócios 

necessário à viabilidade de um empreendimento.  Destaque é dado ao desenvolvimento sustentável, 

empreendedorismo ético e consumo responsável. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 

adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 

estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 

a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 

aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversas unidades com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Av. Joaquim Nabuco, 1232 – Centro – Manaus/AM 

 Campus Plaza – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada – Manaus/AM 

 Campus Cidade Nova – Av. Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – Manaus/AM 

 

 

 

 


