
         

 

 

FONOAUDIOLOGIA 

 

Uma das atividades do fonoaudiólogo: diagnosticar distúrbios de audição e da fala em 

crianças. 

 

 

O curso de fonoaudiologia possibilita ao 

profissional promover, diagnosticar, orientar e tratar da 

comunicação oral e escrita, voz, audição e funções de 

mastigação, deglutição e respiração.  

O fonoaudiólogo exerce as seguintes atividades: 

diagnostica distúrbios de audição e da fala em recém-

nascidos, crianças, adultos e idosos; cria e desenvolve 

programas de problemas auditivos; previne distúrbios 

da comunicação oral e escrita; trata distúrbios da comunicação; aperfeiçoa a expressão vocal de políticos, 

atores e cantores.  

 

Curso  

O curso tem duração de quatro anos. O currículo é composto de disciplinas de áreas diversas: 

biológicas e da saúde, bem como psicologia e pedagogia, sociologia e lingüística. Já as matérias como 

motricidade oral, linguagem, audiologia e voz são matérias mais específicas. O estágio ocorre no último 

ano. 

 

Mercado de trabalho  

O profissional pode atuar em clínicas, escolas, hospitais, asilos, creches, postos de saúde. Sendo que 

as melhores oportunidades estão voltadas para a área da saúde. Outra área que tem crescido é a da voz, 

pois profissionais como atores, políticos e professores que a utilizam como instrumento de trabalho 

procuram com freqüência o fonoaudiólogo.  Média Salarial: R$ 1808,00. 

 



Aspectos Favoráveis: Uma coisa interessante sobre fonoaudiologia que muita gente não sabe e é uma ótima 

oportunidade de trabalho para os bons fonoaudiólogos é o entretenimento. Sempre que um dublador vai 

ser escolhido para um filme um fonoaudiólogo é consultado, pois para que o resultado da dublagem fique 

bom, o dublador tem que ter uma voz correspondente ao tipo físico do ator original que vai aparecer nas 

imagens. 

 

Aspectos Desfavoráveis: O aspecto desfavorável da fonoaudiologia é que em hospitais, ao contrário das 

outras especialidades médicas que são necessárias em grande quantidade, as vagas de fonoaudiologia são 

mais restritas. 

 

 

    

 Instituição de Ensino 

 

 

Região Sudeste  

 

Espírito Santo: UFES. 

Minas Gerais: UFMG, PUC-Minas. 

Rio de Janeiro: UFF, UFRJ, UCP. 

São Paulo: Unicamp, USP, Unifesp, Unesp, 

FCMSCSP, PUC-SP, FACIS, PUC-Campinas. 

Região Nordeste  

 

Alagoas: UNCISAL. 

Bahia: UNEB, UFBA. 

Maranhão: UNICEUMA. 

Paraíba: UFPB. 

Pernambuco: UFPE, Unicap. 

Piauí: NOVAFAPI. 

Rio Grande do Norte: UFRN. 

Sergipe: UFS. 

 

Região Norte 

  

Amazonas: UniNorte 

Região Centro-Oeste  

 

Goiás: PUC-Goiás. 

 

 Região Sul  

 

Paraná: UNICENTRO. 

Rio Grande do Sul: UFRGS, UFCSPA, Feevale, 

Ulbra, UFSM. 

Santa Catarina: UFSC. 
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