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O trabalho tem como objetivo refletir sobre a trajetória de construção da formação de um estudante de 

Fonoaudiologia, além de discorrer sobre aspectos legais e pedagógicos da formação em saúde de maneira geral, 

mas principalmente em fonoaudiologia. A metodologia utilizada será a de sistematização de experiências, uma 

vez que o trabalho se utilizará de narrativas das experiências vividas pelo estudante de graduação em 

Fonoaudiologia (também autor do trabalho), ao longo da formação, principalmente nas atividades práticas e 

extracurriculares. Estas serão analisadas em sua composição e à luz da literatura, com o propósito de relacioná-la 

a experiências e conhecimentos prévios semelhantes, também disponíveis na literatura e refletir sobre as diferentes 

vivências. Ingressei no curso de Fonoaudiologia em 2010, após frequentar o mesmo curso em outra Instituição de 

Ensino Superior (IES), com uma bagagem de dois anos e meio adquirida lá e até ter realizado estágio obrigatório 

em Saúde Coletiva. E este estágio mudou minha perspectiva em relação tanto à minha formação quanto à minha 

relação com o mundo, pois foi lá que eu vi utilidade para tudo que eu estudei nos semestres anteriores, fora o 

aprendizado que universidade nenhuma pode oferecer, proporcionado pelo contato com pessoas que ensinam sem 

precisar de sala de aula. A sistematização realizada para esse trabalho faz referência a um processo no qual se 

recorda – por meio de diários de campo e relatos retrospectivos – experiências vividas no (longo) período entre 

2007/1 e 2014/1, envolvendo duas IES da capital gaúcha, Porto Alegre. Serão relatados os estágios e disciplinas 

ligadas à saúde, além do Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), atividade 

extracurricular organizada, na sua maior parte, por estudantes das diversas áreas da saúde e que não é necessária a 

matrícula em uma instituição de ensino para participar, e do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde). 


