
ALÉM DAS AULAS TEÓRICAS O ALUNO

ACESSO
E-books exclusivos com passo a passa para configuração dos testes no
audiômetro; e instruções ao paciente para aplicação dos testes, assim
como os critérios de normalidade (Gratuito).
Simulado com perguntas sobre avaliação do processamento auditivo
(Gratuito).
E-book sobre um roteiro de anamnse para avaliação do
processamento auditivo e auxílio no raciocínio clínico (Gratuito).
Artigos científicos para estudo.
Serão gravados 2 Vídeos respondendo dúvidas dos alunos (teremos
um canal de “dúvidas” onde o aluno poderá nos enviar sua dúvida
durante o período do curso (25/08 a 25/10/19), e a Dra. Mayra irá
gravar as respostas em dois vídeos (o primeiro no dia 15 de setembro
e o segundo no dia 15 de outubro) e estará disponível para todos os
inscritos na plataforma de acesso ao curso, assim como todos os
materiais gratuitos.
Também será divulgado um MODELO DE RELATÓRIO autoral para
Avaliação do Processamento Auditivo. (Você poderá adquiri-lo pelo
valor de R$55,00).
Parceria com a AUDITEC – Descontos de 42% na compra do CD de
avaliação dos testes temporais e interação binaural (sem as taxas de
entregas), pelo site: www.auditec.com

I M P O R T A N T E

Todo material utilizado neste curso e parcerias disponibilizadas deverão respeitar os direitos
autorais dos autores Lei de Direitos Autorais Plágio: Lei Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998; Lei Nº

10.695, de 1º de Julho de 2003.



O B S E R V A Ç Ã O

PARA REALIZAR ESSE CURSO, O FONOAUDIÓLOGO DEVE TER
CONHECIMENTO BÁSICO EM AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO
AUDITIVO, DEVENDO SABER CONCEITOS SOBRE HABILIDADES

AUDITIVAS E TESTES UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO.



ALÉM DAS AULAS TEÓRICAS O ALUNO TERÁ

ACESSO
E-book exclusivo com estratégias para atividades complementares para
estimulação das habilidades auditivas sem o uso de equipamentos
(Gratuito).
Simulado com perguntas sobre avaliação do processamento auditivo
(Gratuito).
Artigos científicos para estudo.
Serão gravados 2 Vídeos respondendo dúvidas dos alunos (teremos um
canal de “dúvidas” onde o aluno poderá nos enviar sua dúvida durante
o período do curso (25/08 a 25/10/19), e a Dra. Mayra irá gravar as
respostas em dois vídeos (o primeiro no dia 15 de setembro e o segundo
no dia 15 de outubro) e estará disponível para todos os inscritos na
plataforma de acesso ao curso, assim como todos os materiais
gratuitos.
Também será divulgado um Protocolo de Sugestões de Treinamento
Auditivo Formal, autoral da Dra. Mayra Pires. Como pré requisito é
necessário realizar o curso online para compreende-lo. (Você poderá
adquiri-lo pelo valor de R$40,00). 
Parceria com a GEARTE STORE – Todos que adquirirem o curso de
Treinamento Auditivo terão descontos em todos os materiais sugeridos
durante a aula e de 10% em todo site: www.geartestore.com

 
Os materiais da GEARTE STORE são elaborados especialmente para
fonoaudiólogos, psicopedagogos e educadores com o intuito de auxiliar no
processo terapêutico. Contém materiais voltados para terapia da Linguagem Oral,
Linguagem Escrita, Processamento Auditivo Central, Deficiência Auditiva, dentre
outros, bem como para a alfabetização (Método Fônico).

I M P O R T A N T E

Todo material utilizado neste curso e parcerias disponibilizadas deverão respeitar os
direitos autorais dos autores Lei de Direitos Autorais Plágio: Lei Nº 9.610, de 19 de

Fevereiro de 1998; Lei Nº 10.695, de 1º de Julho de 2003.


