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INTRODUÇÃO: 

O mundo enfrenta desde o ano de 2020 uma crise sanitária em decorrência da COVID-19, nome 

dado ao novo coronavírus (Sars-CoV-2). Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus configura uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional, sendo o mais alto nível de alerta da Organização, como 

previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Já em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela OMS como uma pandemia, isto é, uma epidemia que se espalhou para dois ou mais 

continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2020). 

Devido a transmissibilidade, principalmente, pelas vias aéreas, foi necessária uma reorganização no 

modo de vida, e o distanciamento social tem sido preconizado pela OMS como forma de enfrentamento. 

Mundialmente, as instituições de ensino tiveram a necessidade de se adaptar diante do contexto 

pandêmico, visto que são locais públicos que apresentam risco à saúde de seus usuários e, 

consequentemente, muitas delas fecharam suas portas. Com isso, cerca de 94% da população 

estudantil do mundo foi afetada pela pandemia da COVID-19 (UNESCO, 2020a).  

Em 12 de março de 2020, a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP decretou, por 

deliberação da Reitoria (GR nº 24/2020), a suspensão das atividades presenciais e o início do Ensino 

Remoto Emergencial (ERE), devido à pandemia. Uma pesquisa elaborada pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PRG) da universidade, buscou identificar e refletir sobre os possíveis impactos da 

suspensão das atividades presenciais e revelou que as dificuldades enfrentadas pelos docentes 

envolviam as dimensões logísticas (43,3%), tecnológicas (39,7%), pedagógicas (35,2%) e socioafetivas 

(14,9%). Além disso, o ensino remoto exigiu dos docentes e discentes o domínio de diferentes 

plataformas digitais, participação em atividades síncronas, condições técnicas, temporais, de espaço 
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físico, de saúde mental e disponibilidade de equipamentos tecnológicos (AMARAL 

e  POLYDORO,  2020). 

Nesse sentido, as medidas de enfrentamento da pandemia afetaram todos os cursos de nível 

superior, incluindo o Curso de Graduação em Fonoaudiologia da UNICAMP. Com duração de quatro 

anos, este curso possui uma estrutura curricular com disciplinas teóricas, teórico-práticas e práticas que 

contemplam uma formação multi e interdisciplinar, possibilitando uma formação voltada para a atenção 

integral à saúde.  

Em março de 2020, as atividades das disciplinas teóricas da graduação em Fonoaudiologia 

passaram a ser na modalidade remota e as disciplinas práticas foram suspensas. Em setembro de 2020, 

foram retomadas as atividades práticas que envolviam atividade assistencial, o que implicou no retorno 

dos discentes matriculados no 3º e 4º ano do Curso à universidade, promovendo atendimento aos 

pacientes. Porém, as atividades práticas do 1º e 2º ano retornaram apenas em janeiro de 2022. 

A Audiologia é uma especialidade da Fonoaudiologia voltada ao estudo da função auditiva e suas 

alterações. No Curso de Fonoaudiologia da UNICAMP, os estudos na área de Audiologia têm início no 

segundo semestre do primeiro ano do curso, com a disciplina FN205- Fundamentos de Audiologia, 

disciplina teórica, e seguem depois até o último semestre abordando vários conteúdos. Entre estes 

conteúdos, um em especial, Avaliação Audiológica Básica, é desenvolvido por um grupo de disciplinas 

sucessivas: uma disciplina com conteúdo teórico-prático (FN 307 - Fundamentos de Audiologia II), outra 

com conteúdo prático (FN 401 – Audiologia I) e três restantes com conteúdo prático (FN536 - Prática em 

Audiologia I, FN636 - Prática em Audiologia II e FN736 - Prática em Audiologia III).  

Nos anos de 2020 e 2021, o conteúdo prático da disciplina FN307, que prevê em sua ementa a 

realização de procedimentos de avaliação audiológica em adultos, foi desenvolvido apenas de forma 

remota. Já a disciplina FN401, que possui uma carga prática de 30 horas semestrais, foi a primeira 

disciplina em que os discentes tiveram contato com os equipamentos audiológicos, e a última antes do 

início dos atendimentos à pacientes, que são realizados nas disciplinas seguintes. Essa disciplina foi 

ministrada no período de férias de verão para os ingressantes de 2019 e no período normal para os 

ingressantes de 2020. Abaixo encontra-se a descrição da ementa de ambas disciplinas: 

• Ementa da disciplina FN307: Procedimentos de avaliação audiológica em adultos: 

logoaudiometria, medidas de imitância acústica, testes supraliminares. Características 

audiológicas das principais alterações que acometem a orelha externa, média e interna e VIII par 

craniano 

• Ementa da disciplina FN401: Observação dos atendimentos realizados em adultos com queixas 

auditivas. Discussão dos casos clínicos considerando-se a compatibilidade dos resultados 

obtidos entre os testes aplicados e as características audiológicas relacionadas às alterações do 

sistema auditivo. 
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Desse modo, este projeto tem como objetivo verificar se a ausência da prática presencial na 

disciplina FN307, para os ingressantes dos anos de 2019 e 2020, afetou a aquisição de habilidades e 

competências necessárias para a realização de Avaliação Audiológica Básica. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório descritivo, de abordagem mista 

(QUAN  +  QUAL). Os participantes serão recrutados via e-mail institucional da Secretaria do Curso de 

Graduação em Fonoaudiologia da UNICAMP, que enviará o convite de participação voluntária para a 

lista de alunos ingressantes nos anos de 2019 e 2020, junto ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os participantes deverão acessar o formulário por meio do e-mail institucional.  

Será aplicado em julho e agosto de 2022, um questionário estruturado por meio da plataforma 

Google Forms, que incluirá características sociodemográficas dos participantes (sexo, data de 

nascimento, estado civil, raça/cor, renda familiar, profissão, tipo de vínculo com a universidade, acesso 

à internet, tipo de internet, velocidade em GB, uso de aparelhos digitais, como notebook, computador 

desktop, aparelho móvel(celular) e tablet), além da investigação sobre os impactos da pandemia da 

COVID-19 no processo de aprendizagem no Curso de Graduação em Fonoaudiologia da UNICAMP e, 

especificamente, na disciplina FN307. As perguntas relacionadas ao impacto da aprendizagem foram 

adaptadas de questionário elaborado pela Profa. Maria Isabel Ramos do Amaral e Fga. Savia Letícia 

Menuzzo Quental e utilizado em disciplina prática da área de Audiologia. 

A análise dos dados e das informações coletadas será feita em setembro de 2022, por meio de 

categorias preliminares de análise, como: (1) impactos emocionais do Ensino Remoto Emergencial e (2) 

quantificar o nível de confiança e aprendizado para realização da Avaliação Audiológica Básica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Espera-se, por meio das informações levantadas nesta pesquisa, avaliar o grau de segurança 

dos discentes sobre suas habilidades e competências frente a mudança de metodologia de uma 

disciplina.  

Podemos encontrar resultados que apontem para uma “falha” neste processo de aprendizagem 

e, consequentemente, da necessidade de novas estratégias compensatórias nas disciplinas seguintes 

para que os discentes possam ser capazes de realizar uma Avaliação Audiológica Básica, e aprimorarem 

seus conhecimentos na área. 

Por outro lado, os achados podem apontar para uma não interferência ou interferência positiva 

nesta aquisição das habilidades e competências, e considerar que as estratégias utilizadas no Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) podem ser incorporadas em oferecimentos futuros da disciplina FN307.  
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Os resultados do estudo serão divulgados para os participantes da pesquisa e para a instituição 

onde os dados foram obtidos. A pesquisa teve início em fevereiro de 2022, portanto a coleta de dados 

ainda não foi iniciada.  

CONCLUSÕES: 

 As conclusões do projeto só serão feitas após análise de dados. 
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