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I. EMENTA  

Quantidades físicas fundamentais. Quantidades físicas derivadas. Fenômenos 
ondulatórios. Ondas sonoras e velocidade de propagação do som, pressão e 
energia.  Nível sonoro. Materiais acústicos. Fonte sonora. Bases físicas da fonação. 
Ruídos. Acústica fisiológica. Bases físicas da audição. 

 
II.  OBJETIVOS GERAIS 
O curso de fonoaudiologia pretende formar profissionais com graduação plena em 
fonoaudiologia, que atuem em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia 
fonoaudiológica na área de comunicação oral ou escrita, voz e audição, bem como em 
aperfeiçoamento dos padrões da fala e voz. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desenvolver no aluno os conceitos básicos de Física acústica e Biofísica, 
proporcionando um conhecimento suficiente para que ele possa entender e discutir os 
fenômenos encontrados no seu cotidiano e aplicá-los posteriormente em sua prática 
fonoaudiológica. 

 
IV. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1. QUANTIDADES OU GRANDEZAS FÍSICAS 

Quantidades físicas fundamentais (comprimento, massa, tempo). 
-     Quantidades físicas derivadas: velocidade, aceleração. 
-     Utilização do paquímetro. 
-     Leis de Newton 
-     Trabalho e energia. 
-     Potência. 
-     Pressão. 

2. FENÔMENOS ONDULATÓRIOS 
Conceito de onda. 
-     Tipos de onda. 
-     Princípio da superposição de ondas 
-     Natureza das ondas sonoras: propriedades, propagação. 
-     Dimensões da onda sonora. 

3. ONDAS SONORAS  
-     Natureza, propriedades e propagação 
-     Freqüência, período, velocidade angular, fase, amplitude 
-     Tipos de ondas sonoras. 
-     Representação gráfica da onda sonora. 
-     Ondas estacionárias. 

 4. VELOCIDADE, PRESSÃO E ENERGIA SONORAS 
-     Velocidade de propagação do som, pressão sonora, energia sonora. 
-     Impedância acústica. 
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-     Intervalos gamas, escalas e logaritmos. 
5. NÍVEL SONORO E MATERIAIS ACÚSTICOS 

-     Intensidade e freqüência 
-     Nível sonoro e escala decibel. 
-     Transmissão do som: atenuação, reflexão, eco, reverberação. 
-     Transmissão, refração, difração absorção. 
-     Materiais acústicos, cabines acústicas. 
-     Batimentos, efeito doopler e distorção. 

 6. FONTES SONORAS E FONAÇÃO 
-     Princípio da ressonância. 
-     Filtros acústicos 
-     Bases físicas da fonação. 
-     Efeito de Bernouille 

7. RUÍDOS, ACÚSTICA FISIOLÓGICA  E PERCEPÇÃO SONORA 
-     Conceito e classificação de ruídos  
-     Efeitos do ruído na audição e no organismo 
-     Medidas preventivas 
-     Psicoacústica: Faixa da audição humana, determinação do nível de audição, 
aspectos psicoacústicos da percepção do som, relação entre Pitch e freqüência, 
Loudness e intensidade, padrões de calibração para audiômetros. Bases físicas da 
audição: modo de vibração da membrana timpânica, impedância do ouvido médio, 
amplificação mecânica da cadeia ossicular, hidráulica da audição, transdução 
mecanoelétrica, caminha para o cérebro. 

 
V.  ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
Aula teórica expositiva 
Trabalhos individuais ou em grupo 
Questionários e estudo dirigido. 

 
VI. AVALIAÇÃO 
A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as atividades 
curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. Assim, o aluno 
somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o mínimo de 75% (setenta e cinco 
por cento) de frequência às aulas e demais atividades programadas para cada disciplina.  
Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para as atividades 
curriculares, com pesos iguais 10,0 na composição da Média Semestral (MS) de cada 
disciplina. 
A avaliação será realizada por intermédio de provas, NP1, NP2 e EXAME FINAL. O aluno 
ao faltar justificadamente a uma das provas deverá requerer na secretaria, no prazo 
regimental, a prova substitutiva.  
A média semestral deve ser igual ou maior a sete, sendo inferior a sete o aluno fará 
EXAME FINAL, que somado a média semestral e dividido por dois dará a MÉDIA FINAL. 
A MF deve ser igual ou superior a cinco para o aluno ser aprovado na disciplina*. 
Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando for o caso, 
acompanhar, avaliar e validar as avaliações de aprendizagem. Sendo assim, em qualquer 
momento do curso, a Instituição, por meio da CQA, poderá realizar Avaliação Geral de 
Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será designada por AG, passará 
a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e NP2), a média semestral (MS) 
de cada disciplina.  
Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) será utilizada para 
compor a média semestral de todas e somente das disciplinas do período em que o aluno 
está matriculado. Portanto, não será utilizada para calcular a média semestral de 
disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de 
disciplinas optativas ou eletivas. 
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Calculo para média semestral sem aplicação da Prova AGC 
 

         NP1 + NP2 
MS =   ——––––––– 

        2 
 
Das respostas das provas: O aluno deve primar pelo capricho quando da resposta das 
avaliações propostas. É de total responsabilidade do aluno fazer com que o professor 
tenha condições de corrigir sua prova, escrevendo de maneira legível e usando a 
linguagem escrita perfeitamente. Serão mensuradas a proficiência na ortografia e na 
coerência das respostas subjetivas. Os erros ortográficos e de concordância serão 
avaliados e DIMINUIRÃO a nota da prova. As instruções da prova estarão contidas no 
início de cada avaliação. No caso de questões objetivas, rasuras serão consideradas 
como não tendo sido respondida à questão. 
 
Presença e comportamento: O aluno deverá estar na sala de aula no horário 
determinado e, como dito, deve ter 75% de presença para o aproveitamento da disciplina 
O comportamento do aluno dentro de sala deverá ser condizente com o ambiente 
acadêmico e a profissão escolhida. O professor pode solicitar que o aluno se retire de sala 
de aula ou aplicar uma avaliação surpresa caso o comportamento da turma ou de um 
discente estejam em desacordo com o ambiente acadêmico.  
 
*A composição da média pode ser modificada de acordo com o manual acadêmico e 
determinações da IES 
 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 
 
NP1 (Avaliação 1): 10 pontos 
 Listas de Exercícios (LDE) – 3,0 pontos; 
 Avaliação Individual Escrita (AIE) – 7,0 pontos  
 NP1 = LDE + AIE 

 
NP2 (Avaliação 2): 10 pontos 
 Listas de Exercícios (LDE) – 1,0 ponto; 
 Seminário (SEM) – 5,0 pontos 
 Avaliação Individual Escrita (AIE) – 4,0 pontos  
 NP2 = LDE+ SEM + AIE 
 

VII. NORMAS BÁSICAS PARA O LABORATÓRIO 
Não há substituição de aula prática; 
Trazer calculadora científica; 
Não será aceito declaração de trabalho; 
Em caso de doença, apresentar atestado médico no máximo 7 dias após a primeira aula 
experimental perdida; 
Embora as atividades empíricas sejam em grupo, cada aluno deverá ter suas próprias 
anotações no final de cada aula experimental; 
Seguir rigorosamente o calendário de trabalho proposto pelo professor 
 
VIII. AVALIAÇÃO 
Obrigatório uso de jaleco de maga comprida e até os joelhos, sapato fechado. 
Cabelos longos devem estar presos. 
Siga rigorosamente as instruções do professor; 
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Não fume no laboratório; 
Não coma ou beba no laboratório; 
Nunca se sente nas bancadas. Existem cadeiras para isso; 
Verifique a voltagem do aparelho antes de ligá-lo; 
Não toque em nada que você não saiba manusear; 
Ao se retirar do laboratório, desligue todos os aparelhos e deixe as bancadas limpas; 
Guarde as bolsas e mochilas em local adequado, nunca em cima das bancadas; 
 
Obs.:As normas de segurança e regras do laboratório serão observadas a todo momento, 
mesmo fora do período regular de aula. Espera-se do aluno um comportamento ético 
compatível com a sua situação de um estudante de curso superior. Desvios desse 
comportamento serão encaminhados às instâncias administrativas adequadas para 
providências regimentais cabíveis. 
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XI. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SEMANAIS 

DATAS ATIVIDADES 

1ª Aula 
08/02 

Apresentação e discussão do Plano de Curso da disciplina. 
Quantidades e Grandezas Físicas (Capítulo 1) 

2ª Aula 
15/02 

Fenômenos Ondulatórios (Capítulo 2) 

3ª Aula 
22/02 

Ondas Sonoras (Capítulos 3 e 4) 

4ª Aula 
01/03 

Velocidade, Pressão e Energia Sonoras (Capítulo 7 e 8) 
Atividade Prática. 

5ª Aula 
08/03 

Nível Sonoro e Materiais Acústicos (Capítulo 9) 

6ª Aula 
15/03 

Fontes Sonoras e Fonação (Capítulo 11 e 12) 



                                                  
__________________________________________________________________________ 

 
COORDENAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA 

BRASÍLIA/DF 

7ª Aula 
22/03 

REVISÃO PARA NP1 
Atividade Prática. 

8ª AULA 
29/03 

1ª AVALIAÇÃO INDIVIDUAL ESCRITA  

9ª Aula 
05/04 

Correção da NP1 
Atividade Prática. 

10ª Aula  
12/04 

Ruídos, Acústica Fisiológica e Percepção Sonora (Capítulo 13 e 14) 

11ª Aula 
19/04 

Bases Físicas da Audição (Capítulo 15) 

12ª Aula 
26/04 

Apresentação de Seminários: Grupos 1, 2, 3 e 4. 

13ª Aula 
03/05 

Apresentação de Seminários: Grupos 5, 6, 7 e 8. 

14ª Aula 
10/05 

Apresentação de Seminários: Grupos 9, 10, 11 e 12. 

15ª Aula 
17/05 

REVISÃO PARA NP2 
Atividade Prática. 

16ª AULA 
24/05 

2ª AVALIAÇÃO INDIVIDUAL ESCRITA 

17ª Aula 
07/06 

Correção da NP2 
Atividade Prática. 

18ª AULA 
14/06 

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

19ª AULA 
21/06 

EXAME 

20ª Aula 
28/06 

Revisão de Resultados 

 
Este plano poderá sofrer alterações em função das características e necessidades da turma. 

 
 
 
 

 
 
 

________________________________ ______________________________ 
Professor(a): Demetrius dos Santos 

Leão 
Aprovo da Coordenação 

 
 
 
 

____________________________________ 
Representante 

 
Nome: 
 
 
RA: 

 
 
 
 

Brasília/DF,  ______ de ________________ de 20_____. 
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TERMO DE ENTREGA/PUBLICAÇÃO DO PLANO DE 

ENSINO/CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA DISCIPLINA:  
FUNDAMENTOS DE FÍSICA ACÚSTICA E BIOFISICA – 2018/1º 

 
CIENTE DO(A) ALUNO(A) REPRESENTANTE DE TURMA 

 
Atesto para todos os fins acadêmicos que o (a) Professor(a) Demetrius dos 
Santos Leão deu publicidade, no primeiro encontro com a turma, aos 
documentos acadêmicos denominados, respectivamente de: Plano de 
Ensino e Cronograma de Atividades, referentes a 2018/1º. 
Nome Completo:_________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

REGISTRO ACADÊMICO: RA            
 
 

Assinatura do(a) Representante de Turma 
 

Águas Claras/DF,  ______ de ________________ de  2018 
 
 
 
 
 

________________________________________ ____________________________________ 
Professora: Demetrius dos Santos Leão Aprovo da Coordenação 

 
 
 
 
 

Águas Claras, Brasília - DF,  ______ de ________________ de 2018. 
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Atesto para todos os fins acadêmicos que o (a) Professor(a) DEMETRIUS 
DOS SANTOS LEÃO deu publicidade, no primeiro encontro com a turma, aos 
documentos acadêmicos denominados, respectivamente de: Plano de Ensino 
e Cronograma de Atividades, referentes a 2018/1º. 
 

RA Nome completo Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Águas Claras/DF,  ______ de ________________ de  2018. 
 

__________________________________ 
                                                             Professor(a) 

 
 
 


