
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Reabilitação 
Fonoaudiológica de Doenças Neurológicas Crônicas e Crônico-degenerativas 

 
Público-alvo: Fonoaudiólogos com registro no CREFONO 
 
Objetivos: Capacitar o fonoaudiólogo para o atendimento ambulatorial (avaliação e 
reabilitação) de distúrbios da motricidade orofacial e da linguagem em pacientes 
pediátricos, adultos e idosos com doenças genéticas, neurológicas crônicas ou crônico-
degenerativas. 
 
Local de atuação: Serviço de Fisiatria e Reabilitação do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA)  
 
Número de vagas: 02 vagas  
 
Carga horária: 576 horas/ano 
 
Duração prevista: 12 meses (novembro de 2016 a outubro de 2017) 

Investimento: 12 parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais mensais) 

Pré-requisitos: * Graduação em Fonoaudiologia e registro no conselho profissional;  

                             * Experiência mínima de um ano no atendimento de pacientes com 
distúrbios da motricidade orofacial e da linguagem. 
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo e entrevista  
 
Inscrições através do e-mail: sfinard@hcpa.edu.br 
 
Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 - 1º andar do HCPA conforme a Relação de Documentos que 
constam no verso do formulário de inscrição disponível em https://goo.gl/9pSkvU   
Prazo para inscrição: até 03/11/2017 

Entrevistas: entre 06 e 08 de novembro de 2017 (horário agendado)  

Entrega Documentação no Grupo de Ensino: até 13/11/2017 

Início do Curso: 29 de novembro de 2017 

 



 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO:  

- Avaliação estrutural e funcional dos distúrbios da deglutição - protocolo para exame; 

- Afasia/ apraxia da fala/ disartria; 

- Avaliação da linguagem infantil - protocolo observacional (pragmática e vocabulário); 

- Avaliação estrutural e funcional dos distúrbios da motricidade orofacial do PC; 

- Avaliação estrutural e funcional da motricidade facial - protocolo para exame; 

- Avaliação da motricidade orofacial do Recém-nascido - protocolo para exame. 

 

PLANO PRÁTICO  

- Avaliação dos distúrbios da motricidade orofacial e da linguagem; 

- Diagnóstico funcional dos distúrbios da motricidade orofacial e da linguagem; 

- Tratamento dos distúrbios da motricidade orofacial e da linguagem; 

- Participação em reuniões clínicas/ discussões interdisciplinares; 

- Participação de trabalhos científicos. 


