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(INTRODUÇÃO) Segundo o Ministério da Educação, 20% da carga horária total devem ser atribuídas à
prática clínica, dentre essas práticas está inserido na matriz curricular o estágio de seleção e adaptação de
AASI (aparelho de amplificação sonoro individual), que se trata de um setor da Fonoaudiologia que está em
crescimento pelo fato do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Outro diferencial neste estágio entre
os cursos é que se apresentam, ou não, convênio com a Portaria 587 do SUS (Sistema único de Saúde) para a
concessão de AASI´s. (OBJETIVO) Tem como objetivo caracterizar por meio da matriz curricular como está
sendo inserido o funcionamento do estágio de seleção e adaptação de AASI, dos cursos de graduação de
Bacharelado em Fonoaudiologia no Estado do Paraná, para a formação de profissionais fonoaudiólogos.
Identificar como se deu a inserção do estágio na instituição, qual a carga horária dispensada á prática clínica
da seleção e adaptação do AASI, se já houve mudanças no funcionamento do estágio e se obteve quais foram
essas modificações. E quais destes cursos estão credenciados pela portaria 587 de outubro de 2004 para a
concessão de AASI´s. (METODOLOGIA) Será entrado em contato com cada instituição por via internet e/ou
via telefone para a obtenção dos dados necessários para a pesquisa. (CONCLUSÃO) Após a obtenção dos
dados, espera-se ter um conhecimento de como está sendo realizada a formação dos futuros profissionais
fonoaudiólogos na prática clínica do estágio de seleção e adaptação de AASI, dos cursos de Bacharelado em
Fonoaudiologia do Estado do Paraná.
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