
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 



 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 

Reitor 
Carlos Alexandre Netto 

 
Vice-Reitor 

Rui Vicente Oppermann  
 

Pró-Reitor de Graduação 
Sérgio Roberto Kieling Franco 

 
Pró-Reitor Pós-Graduação 

Vladimir Pinheiro do Nascimento 
 

Pró- Reitor de Pesquisa 
José Carlos Frantz 

 
Pró-Reitora de Extensão 

Sandra de Deus 

 

COMISSÃO DOS 40 ANOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFRGS 

 
 Cesar Augusto Piccinini 

Diretor 

 
 

Analice de Lima Palombini 
Departamento de Psicanálise 

e Psicopatologia 

 
 

 Gustavo Gauer 
Departamento de Psicologia 

do Desenvolvimento e da 
Personalidade 

 
Paula Sandrine Machado 
Departamento de Psicologia 

Social e Institucional 

 

Rosane Giacomelli 
Técnica Administrativa 

 
Denise Simanke 

Gerente Administrativa 

 
Ana Lúcia Celtan 

Apoio Técnico à Comissão  

 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 
 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Psicologia/UFRGS 

 
C977  Curso de Psicologia da UFRGS 40 anos / organizadores Cesar 

Augusto Piccinini ... [et al.] – [Porto Alegre] : Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2014. 
315 p. : il. 
 
ISBN 978-85-66106-25-1 (versão impressa) 
ISBN 978-85-9489-034-4 (versão digital) 
 
1. Psicologia : História 2. Psicologia : Ensino 3. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Psicologia : História  
I. Piccinini, Cesar Augusto (org.). II. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Instituto de Psicologia III. Título. 

 

                                 CDD 150.9 



 Curso de Psicologia da UFRGS 40 anos     185 

 

                                    NÚCLEO DE ESTUDOS DA VOZ 

                                         E DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Coordenação: Bárbara Niegia Garcia de Goulart 

www.ufrgs.br/fonovoz 

_____________________________________________________________________________ 

 Núcleo de Estudos da Voz e Distúrbios da Comunicação Oral (FonoVOZ), 

juntamente com o Grupo de Pesquisa Epidemiologia da Comunicação Humana e 

seus Distúrbios (EPI-DCH), foi fundado no Instituto de Psicologia da UFRGS no 

ano de 2009, tão logo houve o ingresso da primeira professora da disciplina de voz do 

curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lotada 

no Departamento de Psicologia Social e Institucional.   

Desde seu início, o FonoVOZ vem buscando coordenar suas atividades nos três 

pilares estruturantes do ensino universitário brasileiro: o ensino (graduação e pós-

graduação), a pesquisa e a extensão, articulando as práticas de diversas áreas do 

conhecimento científico e seus saberes junto à comunidade. 

No núcleo FonoVOZ também são desenvolvidos projetos de pesquisa na área de voz 

e comunicação oral, ações voltadas à educação continuada, ações de extensão (dentre as 

quais, as oferecidas na Semana da Voz, direcionadas para a educação e promoção da 

saúde vocal), bem como atividades de ensino para a graduação e pós-graduação (lato 

sensu) em fonoaudiologia e, mais recentemente, para alunos de graduação das ciências 

humanas e da saúde em geral, relacionadas à comunicação humana e seus distúrbios. 

Desde o início de sua trajetória, este núcleo de extensão e pesquisa realiza estudos 

multicêntricos por meio de parcerias nacionais financiadas pela UFRGS, FIPEFIPE-HCPA 

e outras instituições, dos quais resultaram 7 artigos científicos publicados em revistas 

indexadas e mais de 27 resumos e apresentações de trabalhos publicados no Brasil e no 

exterior nesses quatro anos de existência do Núcleo no Instituto de Psicologia da UFRGS. 

Dentre as ações alinhadas e articuladas por projetos de pesquisa e extensão, 

destacamos o “Voz e Expressão - atendimento colaborativo interdisciplinar”. Trata-se de 

um projeto que, em 2013, completa a sua quarta edição e tem como foco o 

desenvolvimento de atividades de ensino articuladas com pesquisa e extensão para 

alunos de graduação e aprimorandos de Fonoaudiologia. As atividades iniciaram em 

2009 junto ao Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

com o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Voz e, nos últimos anos, vêm sendo 

desenvolvidas também no CIPAS (Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atendimento em 

Saúde) do Instituto de Psicologia, por meio de atividades desenvolvidas no LECO 

(Laboratório de Estudos da Comunicação Oral). 

O Laboratório de Estudos da Comunicação Oral (LECO) oferece à comunidade em 

geral de diferentes faixas etárias atendimento fonoaudiológico na área de voz e 

comunicação oral sob livre demanda, tanto para o aprimoramento vocal quanto para a 

reabilitação de distúrbios da voz. 

Semanalmente, ocorrem supervisões com grupos de até três graduandos e um 

aprimorando, discutindo-se a literatura de base sobre fisiologia e aprimoramento vocal 

e as bases para a educação, autocuidado e promoção da saúde. Mensalmente, são 
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realizadas reuniões clínicas com o grupo visando uma maior reflexão terapêutica e a 

troca de experiências entre estagiários, aprimorandos, fonoaudiólogo assistente e 

professor responsável pelo ambulatório a fim de que sejam discutidas questões que 

perpassam a atuação em serviço de saúde, trabalho em equipe, dinâmica de grupos e 

abrangência do trabalho fonoaudiológico. Anualmente, a equipe se alinha às propostas 

da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e do Conselho Regional de Fonoaudiologia 

para promover e divulgar o Dia Mundial da Voz, desenvolvendo com os graduandos do 

curso de Fonoaudiologia da Universidade ações para a divulgação de cuidados para a 

promoção e manutenção da saúde vocal. 

São diretrizes de trabalhos do núcleo FonoVOZ o desenvolvimento de atividades de 

extensão articuladas com o ensino de graduação e a pesquisa buscando abordar, em suas 

atividades e práticas, o desenvolvimento de habilidades clínicas fonoaudiológicas,  

agregando a perspectiva da subjetividade e singularidade dos sujeitos, a 

intersetorialidade das políticas, a interdisciplinaridade das práticas para a atenção à 

saúde e cuidado das pessoas, as linhas de cuidado, os limites e as fragilidades do 

fonoterapeuta e da reabilitação, bem como as vulnerabilidades e as fortalezas do sistema 

e serviços de saúde nos quais estamos inseridos.  

Desde o ano de 2009, foram muitos estudos desenvolvidos com o intuito de serem 

coletadas informações que contribuam com subsídios para a formulação de programas e 

de ações para a promoção da saúde, bem como para apresentar propostas de 

parâmetros e novos indicadores que auxiliem no monitoramento da situação de saúde 

da população nos diversos períodos do ciclo vital. Espera-se que o núcleo FonoVOZ siga 

contribuindo com estudos na área de voz e comunicação oral trazendo um recorte de 

pesquisa, extensão e ensino que conjugue saberes de ciências sociais, humanas, saúde 

coletiva e voz com um potencial inovador na área, visando a contribuir com o 

conhecimento científico e sua aplicação em benefício da população. 

 

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 211, tel. (51) 3308-5311 
E-mail: fonovoz@ufrgs.br 

 

 

../../fonovoz@ufrgs.br

