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Estão abertas as inscrições aos estudantes de Fonoaudiologia, interessados em estagiar na DERDIC/PUC-SP – Serviço de 
Fonoaudiologia.  

 
INSCRIÇÃO: Até 23 de janeiro de 2017 
Seleção: Prova dia 26/01/2017 – 15h00 - entrevista a combinar 
 
Documentos exigidos: Currículo atualizado, carta explicitando o interesse pelo estágio e módulo que deseja estagiar 
(com telefone e e-mail para contato), histórico de notas (rendimento acadêmico) e comprovante de matrícula. 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS – subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/348126/Estagio-em-Fonoaudiologia.html  

 
Dirigido a: Alunos  matriculados no 3º ou 4º ano do curso de Fonoaudiologia em 2017. 

 

Ementa: O estágio tem como objetivo aprofundar o conhecimento do aluno na área da Fonoaudiologia através da 
prática e supervisão do atendimento fonoaudiológico clínico. O estágio inclui o atendimento fonoaudiológico a bebês, 
crianças e adultos e supervisão de duas horas semanais em grupo, com discussão de casos e estudos teóricos de 
questões pertinentes às patologias atendidas. 
O aluno estagiário poderá escolher um dos módulos: 
- afasia e demência,  
- deficiência auditiva/surdez 
- retardo de linguagem e a criança com diagnóstico de psicose ou autismo,  
- distúrbios articulatórios e alterações de motricidade orofacial, 
- Voz. 
A supervisão do atendimento é semanal e as discussões de material clínico e de textos ocorrem quinzenalmente.  
O aluno poderá escolher um dos módulos de atendimento clínico (10h) nos serviços de Audiologia Educacional, 
Atendimento Bilíngue, Patologia da Linguagem, Motricidade Orofacial e Voz. 

 
SELEÇÃO: análise de currículo e entrevista caso necessário. 
Local: Clínica de audição, voz e linguagem Prof. Mauro Spinelli - DERDIC 
Duração: Até 20 de dezembro de 2017 
Vagas: 12 (doze) 
Carga Horária: 10h semanais 
Remuneração: R$292,50 acrescido de auxílio transporte 
Coordenação: Fga. Profa. Dra. Beatriz Mendes 
Supervisoras: Adriene M. Rosa, Kathryn Harrison, Lucia Arantes, Luisa Ficker, Maria Cristina Borrego Fernandes, Patricia 
Bertelli, Rosana Landi. 
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 Coordenadoria Geral de Estágios 


