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APRESENTAÇÃO 

 
 Desde criança sempre fui muito curiosa, questionadora e dedicada pelo o 

que quero. Durante a graduação, essas características puderam ser canalizadas 
para a extensão, o ensino, e principalmente a pesquisa científica. Dessa forma 
surgiu o interesse em estudar de que forma o estudante tem participado da 
construção de seu próprio conhecimento durante sua jornada acadêmica. O 
interesse pela temática surgiu, juntamente com a professora Laura, após 
participação em uma oficina de amamentação e participação na disciplina de 
Pesquisa em Motricidade Orofacial e Disfagia que realizei no 2º semestre de 2017, 
na qual aprofundei os meus estudos sobre essa temática. 

 
A partir da realização de pesquisas sobre esse tema me interessei cada vez 

mais pelo assunto e pude notar a carência de estudos voltados para tal, por isso o 
meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Fonoaudiologia. Tive a certeza que 
essa temática seria a que eu retomaria para a realização desse trabalho, que é tão 
importante para a minha formação e também para acrescentar estudos nessa área, 
que são escassos, principalmente estudos sobre a participação ativa do aluno em 
sua jornada acadêmica.  

 
A decisão de ser realizada uma revisão de literatura teve como propósito 

verificar o que os artigos trazem sobre a participação ativa do aluno na construção 
de seu conhecimento. Com a realização deste estudo, foi possível verificar a 
necessidade de serem realizados novos estudos sobre essa temática, 
principalmente a participação dos discentes do curso de fonoaudiologia.
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A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

THE PARTICIPATION OF THE STUDENT IN THE CONSTRUCTION OF 
KNOWLEDGE 

 
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

Resumo: O presente trabalho relata o processo de construção de um material 

didatico – formato livro com a participação de uma estudante do curso de 
Fonoaudiologia da universidade de Brasília, juntamente com profissionais em outros 
níveis de formação - pós-graduação e docência. 
Introdução: A sociedade vive em constantes mudanças, tais como, o avanço da 

ciência e da tecnologia, ampliação de informações e alterações nas políticas sociais. 
Tais mudanças poderão refletir no contexto educacional e na formação do homem, 
requerendo diversas posturas e atitudes em relação à forma de aprendizagem, a fim 
de que se tornem sujeitos atuantes no processo e não apenas reprodutores do 
conhecimento. Objetivo: Descrever o processo de participação ativa de um discente 
na elaboração de seu conhecimento teórico e prático, sendo este o responsável pela 
construção de um material didático - formato de livro – conjuntamente com 
profissionais em outros níveis de formação - pós-graduação e docência. Método: 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que descreverá a 
participação do discente na elaboração de um material didático no formato de livro. 
Para tal, não serão necessários os processos éticos elencados pelos documentos 
vigentes no país, uma vez que o estudo não envolve a participação de seres 
humanos, somente os diretamente relacionados a esta tarefa, sendo estes os 
autores responsáveis pela publicação dos produtos finais do estudo. Resultados: 
Foi realizado a revisão da literatura referente ao processo de ensino-aprendizagem, 
após a revisão, foi feito um processo de estruturação e proposição da elaboração de 
material didático - formato de livro. Houve participação no processo de busca por 
fomentos para a publicação e divulgação do material, bem como, a elaboração de 
conteúdos teóricos, com a participação de outros profissionais da área, para compor 
o material didático. Após o processo de construção do material, o mesmo foi enviado 
para a editora, onde passou por revisão e a posterior publicação deste. Conclusão: 

Ao longo do processo educacional, o aluno vem assumindo diferentes funções na 
sala de aula, as quais permitem, em alguns momentos mais autonomia, ação e 
participação. No entanto, na maioria das vezes este fica restrito a passividade, 
atuando como espectador.  A participação do aluno no processo de aprendizagem 
permite ao mesmo desenvolver-se de forma a se tornar um sujeito ativo de sua 
própria história e jornada acadêmica.   
Palavras-chave: Aluno; Conhecimento de resultados; Fonoaudiologia; 
Aprendizagem; Métodos.  

 
 
Abstract: This paper reports the process of building a didactic material - book format 
with the participation of a student of Speech Therapy course at the University of 
Brasilia, together with professionals in other levels of education - postgraduate and 
teaching. Introduction: Society lives in constant changes, such as the advancement 

of science and technology, the expansion of information and changes in social 
policies. Such changes may reflect in the educational context and in the formation of 
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man, requiring different attitudes and attitudes regarding the form of learning, so that 
they become active subjects in the process and not only reproducers of knowledge. 
Objective: To describe the process of active participation of a student in the 

elaboration of their theoretical and practical knowledge, which is responsible for the 
construction of a didactic material - book format - together with professionals in other 
levels of education - postgraduate and teaching. Method: This is a descriptive study, 
of the experience report type, that will describe the student's participation in the 
elaboration of a didactic material in book format. For this, the ethical processes listed 
in the documents in force in the country will not be necessary, since the study does 
not involve the participation of human beings, only those directly related to this task, 
being the authors responsible for the publication of the final products of the study. 
Results: A review of the literature related to the teaching-learning process was 
performed. After the review, a process of structuring and proposing the preparation of 
didactic material - book format was made. There was participation in the process of 
searching for incentives for the publication and dissemination of the material, as well 
as the elaboration of theoretical contents, with the participation of other professionals 
in the area, to compose the didactic material. After the material construction process, 
it was sent to the publisher, where it was reviewed and later published. Conclusion: 
Throughout the educational process, the student has assumed different functions in 
the classroom, which allow, in some moments, more autonomy, action and 
participation. However, most of the time this is restricted to passivity, acting as a 
spectator. Student participation in the learning process allows them to develop into 
an active subject in their own history and academic journey. 
Keywords: Student; Knowledge of results; Speech; Learning; Methods 

 
Resumen: Este artículo informa sobre el proceso de construcción de un material 

didáctico - formato de libro con la participación de un estudiante del curso de 
Logopedia en la Universidad de Brasilia, junto con profesionales en otros niveles de 
educación: postgrado y enseñanza. Introducción: la sociedad vive en constantes 
cambios, como el avance de la ciencia y la tecnología, la expansión de la 
información y los cambios en las políticas sociales. Tales cambios pueden reflejarse 
en el contexto educativo y en la formación del hombre, requiriendo diferentes 
actitudes y actitudes con respecto a la forma de aprendizaje, para convertirse en 
sujetos activos en el proceso y no solo en reproductores de conocimiento. Objetivo: 

describir el proceso de participación activa de un alumno en la elaboración de sus 
conocimientos teóricos y prácticos, que es responsable de la construcción de un 
material didáctico - formato de libro - junto con profesionales en otros niveles de 
educación - postgrado y docencia. Método: Este es un estudio descriptivo, del tipo 

de informe de experiencia, que describirá la participación del estudiante en la 
elaboración de un material didáctico en formato de libro. Para ello, los procesos 
éticos enumerados en los documentos vigentes en el país no serán necesarios, ya 
que el estudio no involucra la participación de seres humanos, solo aquellos 
directamente relacionados con esta tarea, siendo los autores responsables de la 
publicación de los productos finales del estudio. Resultados: se realizó una revisión 

de la literatura sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y, luego de la revisión, se 
realizó un proceso de estructuración y propuesta de preparación de material 
didáctico - formato de libro. Se participó en el proceso de búsqueda de incentivos 
para la publicación y difusión del material, así como en la elaboración de contenidos 
teóricos, con la participación de otros profesionales del área, para componer el 
material didáctico. Después del proceso de construcción del material, se envió a la 
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editorial, donde se sometió a revisión y posterior publicación. Conclusión: a lo largo 

del proceso educativo, el alumno ha asumido diferentes funciones en el aula, lo que 
permite, en algunos momentos, más autonomía, acción y participación. Sin 
embargo, la mayoría de las veces esto se limita a la pasividad, actuando como 
espectador. La participación del alumno en el proceso de aprendizaje le permite 
desarrollarse para convertirse en un sujeto activo de su propia historia y trayectoria 
académica. 
Palabras llave: estudiante; Conocimiento de resultados; Fonoaudiología; 
Aprendizaje; Métodos. 

 
 
Introdução  

 
A sociedade vive em constantes mudanças, tais como, o avanço da ciência e 

da tecnologia, ampliação de informações e alterações nas políticas sociais. Tais 
mudanças poderão refletir no contexto educacional e na formação do homem, 
requerendo diversas posturas e atitudes em relação à forma de aprendizagem, a fim 
de que se tornem sujeitos atuantes no processo e não apenas reprodutores do 
conhecimento1. 

No convívio social, a aquisição de conhecimento, apesar de constante, é 
incompleta em formar o indivíduo para vivência em sociedade. Ela é complementada 
pelo processo de ensino e aprendizagem desenvolvido no convívio escolar. Sendo 
assim, professor é o agente de fomento da busca pelo conhecimento a ser 
desenvolvido no aluno, e assim feito, só depende do próprio aluno para que o 
processo de aprendizagem seja realizado com sucesso 2.  

Ao longo do processo educacional, o aluno vem assumindo diferentes 
funções na sala de aula, as quais permitem, em alguns momentos mais autonomia, 
ação e participação. No entanto, na maioria das vezes este fica restrito a 
passividade, atuando como espectador.  A participação do aluno no processo de 
aprendizagem permite ao mesmo desenvolver-se de forma a se tornar um sujeito 
ativo de sua própria história e jornada acadêmica.  “Desta forma compreende-se 
que o aluno é um sujeito capaz de interpretar, problematizar, dialogar, compreender 
e construir conhecimento” (DA SILVA, Magda H. F. M, 2011) 1.   

 A aprendizagem é uma atividade interpessoal, articulada pela interação do 
aluno e do professor, em torno da realização das tarefas. Tanto professor quanto os 
alunos trazem para a sala de aula sua bagagem de conhecimentos, habilidades, 
valores e expectativas que de acordo com as relações estabelecidas poderá 
propiciar o desenvolvimento da personalidade do educando, assim como de sua 
capacidade de discernimento, senso crítico e responsabilidade individual na 
construção do seu saber ³.  

Antes que ocorra a participação do aluno na construção de seu 
conhecimento, é preciso que o professor tenha em mente a seguinte pergunta, “que 
tipo de profissional/ser humano quero formar? Tal questionamento irá proporcionar 
ao mestre estratégias que possam direcionar o aluno de forma a envolvê-lo nessa 
construção 1.  

Delors (2001, p. 90)4, alerta quanto à complexidade da missão educacional do 
mundo atual. Lembra que a escola, como um lugar privilegiado onde o saber é 
sistematizado, deve definir novas políticas educacionais, organizando-se em torno 
de aprendizagens significativas que, ao longo da vida se constituirão nos pilares do 
conhecimento: "aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
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aprender a ser", garantindo que a educação oportunize "a descoberta e o 
fortalecimento do potencial criativo, revelando o tesouro escondido em cada um de 
nós". 

Quando o aluno está em sala de aula, ele é bombardeado por diversas 
teorias, as quais criam um modelo e muitas vezes questionamentos na mente do 
discente. Essas teorias tornam-se essenciais na construção do saber, porém, criam 
apenas um modelo ou uma ideia de como certas coisas funcionam. De fato, é na 
prática que somos formados, é nela que aplicamos o nosso conhecimento, é nela 
que praticamos a teoria que foi vista tanto tempo dentro de uma sala de aula, é nela 
que o aluno se torna participante ativo de sua formação 5.  

Quanto mais o tempo passa e a tecnologia evolui, o mercado torna-se mais 
exigente na formação de profissionais criativos e curiosos, com compromisso social 
e práticas interdisciplinares. Diante disso, é necessário que o aluno seja sempre 
exposto a atividades teóricas e práticas, a fim de possibilitar avaliação e 
enriquecimento para o seu aprendizado.  A formação de profissionais da saúde, 
deve ter como objetivo formar profissionais críticos, reflexivos e comprometidos 
socialmente com vistas à integralidade na atenção à saúde 6.   

Baldoino e Veras (2016)7, defendem que “os cenários de práticas de 
aprendizagem em cursos de saúde são locais de interação do mundo do trabalho 
com o mundo do ensino”. A interação entre esses dois “mundos”, permitem o 
remodelamento e a transformação da prática e do ensino.  

 
“A troca de saberes entre os discentes, docentes, profissionais da 

saúde e usuários do serviço contribui para a formação de um novo perfil de 
profissional, sendo este comprometido com a qualidade na saúde e atenção 
às necessidades da população. ” (BALDOINO, Aline Silva; VERAS, Renata 
Meira; 2016, p. 18).7 
 
A criação do curso de Fonoaudiologia da Faculdade da Ceilândia está 

pautado nestas premissas, indicando que o profissional por ele formado deva 
“compreender a complexidade, pluralidade, diversidade e a dinâmica da sociedade, 
assegurando a construção das bases para o trabalho em equipe em todos os níveis 
da atenção à saúde, com visão ampla e em consonância com as bases da ciência 
fonoaudiológica, os princípios éticos, políticos e técnicos que norteiam a 
responsabilidade social do cuidado em saúde e Fonoaudiologia.8 

Os cursos de graduação da FCE, de forma geral, “foram implantados 
tomando como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a área da 
saúde e se propõem a formar profissionais em uma perspectiva generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, capacitados para atuar em todos os níveis da atenção 
à saúde. Estão pautados na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão, definindo a relação professor-estudante pela compreensão das atividades 
de pesquisa e extensão como elemento que estrutura o processo ensino-
aprendizagem como expressão de vivências socialmente contextualizadas, 
possibilitando o desenvolvimento de um perfil de estudante mais ativo, reflexivo, 
questionador e construtor de seu próprio conhecimento”. 8 

Diante disso, este trabalho almeja descrever o processo de participação ativa 
de um discente na elaboração de seu conhecimento teórico e prático, sendo este o 
responsável pela construção de um material didático - formato de livro – 
conjuntamente com profissionais em outros níveis de formação - pós-graduação e 
docência. 
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Metodologia 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que mostrará 
participação do discente na elaboração de um material didático no formato de livro. 
Para tal, não foram necessários os processos éticos elencados pelas leis vigentes 
no país, uma vez que o estudo não envolve a participação de seres humanos, 
somente os diretamente relacionados a esta tarefa, sendo estes os autores 
responsáveis pela elaboração dos produtos do estudo – material didático/livro e 
artigo científico/relato de experiência.  

O livro FONOAUDIOLOGIA NO PRIMEIRO CICLO DE VIDA surgiu da 

necessidade em formar alunos de graduação, visando uma formação generalista 
quanto à atuação fonoaudiológica junto ao primeiro ciclo de vida do indivíduo. A 
proposta do livro é de fornecer elementos básicos para o conhecimento, sendo 
utilizado como um material didático para a formação de discentes do curso de 
Fonoaudiologia da FCE/UnB. 

Levando-se em consideração as premissas atuais sobre a necessidade do 
envolvimento de discentes no processo de construção de seu conhecimento, o livro, 
durante a sua proposição, buscou envolver a participação de graduandos do curso 
de Fonoaudiologia, pós-graduandos do programa de Ciências da Reabilitação e de 
docentes do quadro efetivo dos referidos cursos. 

As etapas que fizeram parte da estruturação deste trabalho foram: 1) Revisão 
da literatura no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem; 2) Participação 
no processo de estruturação e proposição da elaboração de material didático – 
formato livro; 3) Participação no processo de busca por fomentos para a publicação 
e divulgação do material; 4) Elaboração de conteúdos teóricos que compõe o 
material didático; 5) Acompanhamento do processo de construção, revisão e 
publicação do material. 

 
Resultados 

 
Revisar a literatura referente ao processo ensino aprendizagem, não foi uma 

tarefa fácil. Inicialmente foram encontrados poucos estudos que abordassem a 
temática, a maioria descrevendo a vivência de alunos na formação de uma etapa 
pratica ou estudos que discorressem sobre relato de especialistas sobre o assunto. 
Após o estudo de cada uma das referências recuperadas nas bases de dados 
1,2,3,4,5,6,7, foi feito um processo de estruturação e proposição do material didático - 
formato livro. 

A segunda etapa, foi a participação no processo de busca por fomentos para 
a publicação e divulgação do material. Nesta etapa, identificamos que havia um 
edital aberto - (Edital Nº 01 EDU/BCE/2018) 9, interno da Universidade (Universidade 
de Brasília) para publicação de livros digitais, o qual tínhamos capacidade de 
concorrer. Foi preciso realizar os ajustes necessários para que o livro/material 
didático se adaptasse ao edital.  

Na sequência, entramos em contato com cada um dos professores do curso 
de Fonoaudiologia e os convidamos, por meio de e-mail, para fazer parte do livro. 
Atrelado a este convite, estava a solicitação de que se sentissem à vontade para 
convidar seus colaboradores, inclusive alunos de graduação que pudessem auxiliá-
los, buscando-se a premissa da construção desse livro. Desta forma, iniciou-se, 
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então, a fase de elaboração de conteúdos teóricos, com a participação de outros 
profissionais da área, para compor o material didático. 

Os colaboradores tiveram um prazo médio de sessenta dias para elaborar os 
conteúdos que se dispuseram a preparar. Sabíamos que era um tempo curto, mas 
precisávamos da versão final do livro para o envio ao edital escolhido. 

Finalizado o prazo, tínhamos então um “corpo do trabalho”. Passamos então 
ao processo de adequação às normas do edital, assim como às normas de 
publicação de livro da Editora UnB (Editora UnB, Orientações aos autores) 10. Esse 
trabalho foi realizado pelas organizadoras do livro e, posteriormente enviado à uma 
revisora certificada para conferência da adequação linguística e normativa. 

Após o processo de construção do material e de sua revisão, o mesmo foi 
enviado para análise de seu mérito, conforme cronograma do edital. Aguardamos 
ansiosos pelo resultado e para nossa surpresa, a análise julgou o projeto 
inadequado para aprovação. Mas não desistimos, entramos com recurso e nos 
colocamos à disposição para todos os ajustes necessários. Conforme solicitação da 
banca julgadora, realizamos todos os ajustes necessários, e o reencaminhamos 
para análise. Aguardamos o resultado do recurso e, por fim, fomos agraciados com 
a aprovação do material para a publicação na Editora UnB. Esta foi uma fase bem 
estimulante, pois não desistimos e alcançamos o nosso sonho.  

Na sequência, passamos a conversar diretamente com a editora. O material 
passou por extensa revisão e ajuste, até ser considerado apto para publicação. Esta 
fase também foi desafiadora, pois pudemos verificar o quanto é necessário termos 
cuidados, métricas e responsabilidade durante a proposição de um material que será 
divulgado ao público.  

 
Segue abaixo um quadro resumo dos objetivos, ações, resultados das etapas 

que compuseram a elaboração do material, que compõe a concretização da 
construção do conhecimento do aluno. 
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Quadro 1. Resumo das etapas que compuseram o processo. 

Objetivo geral 
Objetivo 

específico 
Ação Resultados 

Participação ativa de 
um discente na elaboração 
de seu conhecimento 
teórico e prático, sendo 
este o responsável pela 
construção de um material 
didático - formato de livro 

Revisão da 
literatura no que se 
refere ao processo de 
ensino-aprendizagem 

 

Buscar na literatura assuntos 
relacionados ao tema proposto; 

Leitura e seleção dos artigos 
encontrados;  

Fichamento dos pontos mais relevantes 
encontrados na literatura;  

Elaboração de material introdutório. 

Conhecimento e 
preparação de capítulo e 
pré-textos introdutórios ao 
material. 

Participação do 
processo de 
estruturação e 
proposição da 
elaboração de 
material didático – 
formato livro 

 

Proposição do livro: de forma geral, a 
primeira parte do livro introduz temáticas 
essenciais para estudo dos alunos, e contém 
cinco capítulos, referentes ao desenvolvimento 
físico, psíquico-social, alimentar e auditivo. A 
segunda parte trata de Evidências científicas 
sobre este tipo de atuação, contendo três 
estudos científicos propostos por estudantes 
em seus trabalhos de conclusão de cursos. 

 
Parte I – Conceitos 

Capítulo 1 - CICLOS DE VIDA – 
DEFININDO A PRIMEIRA INFÂNCIA: Lei no 
13.257, de 8 de março de 2016 

Capítulo 2 - COMO O BEBÊ SE TORNA 
UMA CRIANÇA: DESENVOLVIMENTO 
FÍSICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DE 
VIDA 

Capítulo 3 - MEMÓRIA, INTELIGÊNCIA, 
LINGUAGEM, EMOÇÕES, PERSONALIDADE 
E RELAÇÕES SOCIAIS NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA: ASPECTOS DO 

1) Escolha das 
temáticas dos capítulos; 

2) Escolhas dos 
convidados para 
elaboração do material 
(discentes e docentes): 

- 2 docentes do 
curso de Fonoaudiologia 
da UnB; 

1 uma docente do 
curso de Fonoaudiologia e 
Ciências da Reabilitação 
da UnB; 

- 1 discente do 
Programa de Pós-
graduação em Ciências da 
Reabilitação; 

- 14 discentes do 
curso de Fonoaudiologia 
da UnB 

 
3) Gerenciamento 
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DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E 
PSICOSSOCIAL 

Capítulo 4 - ALIMENTAÇÃO: 
DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO 

Capítulo 5 - AUDIÇÃO NO PRIMEIRO 
CICLO DE VIDA 

 
Parte II – Evidências Científicas 

Capítulo 6 - ATUAÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA JUNTO A RECÉM-
NASCIDOS INTERNADOS EM UNIDADE DE 
ENFERMARIA HOSPITALAR: REVISÃO DE 
LITERATURA 

Capítulo 7 - ALIMENTAÇÃO DO 
RECÉM-NASCIDO E LACTENTE – 
ORIENTAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

Capítulo 8 - OFICINA TESTE SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO E 
LACTENTE – ORIENTAÇÃO 
FONOAUDIOLÓGICA 

do processo de elaboração 
dos capítulos – prazos, 
coleta de documentos 
(dados pessoais), 
documentos de direitos 
autorais. 

  
 

Elaborar 
conteúdos teóricos 
que compõe o 
livro/material didático; 

Elaboração dos conteúdos que compõe 
o material proposto; 

Formatação do material seguindo as 
normas propostas pelo edital 

Proposição do 
conteúdo didático 

Acompanhar o 
processo de 
construção e revisão 
do material didático. 

 

Adequação do material didático 
conforme as normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
14724: informação e documentação: trabalhos 
acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2011.) 11 e do documento UnB 
(Editora UnB, Orientações aos autores) 10;  

Versão apta para 
publicação 
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O material foi enviado para a correção 
juramentada;  

Após a correção juramentada, o 
material passou por ajustes necessários. 

Participação no 
processo de busca 
por fomentos para a 
publicação e 
divulgação do 
material; 

Participação do EDITAL Nº 01 
EDU/BCE/2018 

1) Submissão do 
material ao edital; 

2) Reconsideração 
dos resultados propostos 
pela editora; 

3) Aprovação do 
material ao edital 

Acompanhar o 
processo de 
publicação do 
material didático. 

Acompanhamento da publicação do 
material junto à editora– foram necessários 
quatro ajustes, principalmente nos elementos 
pré-textuais. 

Versão pronta para 
publicação 
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Discussão  

 
A realização deste estudo proporcionou inúmeros benefícios ao discente, tais 

como, descrição de um formato de ensino-aprendizado atual, que se encontra em 
ampla discussão no meio acadêmico/ensino; benefício direto aos envolvidos na 
elaboração do material – organizadores e autores – por propiciar elaboração, 
reflexão e síntese de conhecimento, assim como produção científica reconhecida no 
meio acadêmico e o fornecimento de material de base para o ensino de graduação. 

A participação ativa do aluno na construção do conhecimento, não é uma 
tarefa fácil, pois é preciso dedicação, criatividade, responsabilidade e curiosidade, a 
fim de transformar o comum (aula) em algo extraordinário e novo (a prática)1,2,3,4,5,6,7 

A participação do discente nessa etapa de sua formação mostrou o quão 
complexo é a elaboração de um material, que levou mais de um ano para seu 
preparo e publicação. Durante esse um ano, foram superados desafios, momentos 
de ansiedade e a aflição da espera, mas foi possível a celebração, com as 
conquistas alcançadas.  Neste estudo, o professor e os colegas com maior titulação 
foram os agentes de fomento que incentivaram o desenvolvimento do aluno, o 
auxiliando no processo de desenvolvimento do conhecimento, da autonomia e 
confiança em si mesmo. Sendo assim, foi possível que o discente desenvolvesse 
atividades de forma mais autônoma e ativa, traçando sua própria história e jornada 
acadêmica, conforme preconizado por Coll (1994)³ .   

 Delors (2001), alerta quanto à complexidade da missão educacional do 
mundo atual. Lembra que a escola, como um lugar privilegiado onde o saber é 
sistematizado, deve definir novas políticas educacionais, organizando-se em torno 
de aprendizagens significativas que, ao longo da vida se constituirão nos pilares do 
conhecimento: "aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a ser", garantindo que a educação oportunize "a descoberta e o 
fortalecimento do potencial criativo, revelando o tesouro escondido em cada um de 
nós". Com isso, acredito que estou mais preparada para competir no mercado de 
trabalho, agregando minha experiência no currículo.  

 
Conclusão 

 
A participação ativa do discente na formação de seu conhecimento contribuiu 

para a formação de um profissional ativo, reflexivo e responsável pelo seu 
conhecimento. Essa ação permitiu que o mesmo possa compreender como deve 
seguir seu aprendizado, mesmo após a conclusão de seu curso de graduação, o 
instrumentando para a formação continuada, guiada por essa experiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 
 

Referências 
 
1. DA SILVA, Magda H. F. M. A formação e o papel do aluno em sala 

de aula na atualidade. Londrina, Out, 2011.  
 
2. DAHER, A. F. B. Aluno e professor: Protagonistas do processo de 

aprendizagem. 2008. Disponível em 

http://www.pmcg.ms.gov.br/egov/downloadFile.php?id=817&fileField=arquivo_dow&t
able=downloads&key=id_dow&sigla_sec=SEMED. 

 
 
3. COLL, César S. A Aprendizagem escolar e Construção do 

Conhecimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

 
4. DELORS, J. et al. Educação: um tesouro a descobrir. SP: Cortez; 

Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2001. 
 
 
5. CHUN, Regina Y. S; BAHIA, Mariana M. O uso do portfólio na 

formação em fonoaudiologia sob o eixo da integralidade.  Rev. CEFAC, Out-Dez, 
2009.  

 
 
6. PEIXOTO, Lorena F. et al. Avaliação da qualidade/satisfação do 

aprendizado de discentes em disciplina prática do curdo de fonoaudiologia. Distúrb. 
Comum, São Paulo, Dez, 2017.  

 
7. BALDOINO, Aline S; VERAS, Renata M. Análise das atividades de 

integração ensino-serviço desenvolvidas nos cursos de saúde da Universidade 
Federal da Bahia. Ver, Esc Enferm USP, 2016.  

 
 
 
8. Projeto Político Pedagógico Curso de Fonoaudiologia, Brasília, 2017 – 

Disponível em: 
http://fce.unb.br/images/documentos/graduacao/fonoaudiologia/ppp/ppc_fonoaudiolo
gia.pdf > Acesso em: 03 out. 2019.  

 
9. EDITAL Nº 01 EDU/BCE/2018. EDITAL LIVROS DIGITAIS ABERTOS 

– SELO UNB LIVRE. Disponível em: https://www.bce.unb.br/wp-
content/uploads/2018/06/Edital-Livros-Abertos.pdf> Acesso em: 12 nov. 2018.  

 

10.  Normas editoriais da Editora Universidade de Brasília, Orientações aos 
autores – Disponível em: https://www.editora.unb.br/documentos/edu_livreto-
autores_web.pdf > Acesso em: 01 nov. 2019.  

 
11.  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: 

informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2011.  

 

http://www.pmcg.ms.gov.br/egov/downloadFile.php?id=817&fileField=arquivo_dow&table=downloads&key=id_dow&sigla_sec=SEMED
http://www.pmcg.ms.gov.br/egov/downloadFile.php?id=817&fileField=arquivo_dow&table=downloads&key=id_dow&sigla_sec=SEMED
http://fce.unb.br/images/documentos/graduacao/fonoaudiologia/ppp/ppc_fonoaudiologia.pdf
http://fce.unb.br/images/documentos/graduacao/fonoaudiologia/ppp/ppc_fonoaudiologia.pdf
https://www.bce.unb.br/wp-content/uploads/2018/06/Edital-Livros-Abertos.pdf
https://www.bce.unb.br/wp-content/uploads/2018/06/Edital-Livros-Abertos.pdf
https://www.editora.unb.br/documentos/edu_livreto-autores_web.pdf
https://www.editora.unb.br/documentos/edu_livreto-autores_web.pdf


21 
 
 

NORMAS DA REVISTA 

 
Revista DIC – Distúrbios da Comunicação  
Publicação: comunicações  

 Cadastro dos autores: Antes de enviar o manuscrito TODOS os autores 
deverão estar cadastrados como leitores e autores da Revista DIC com nome 
completo, instituição e cargo ocupado na mesma se houver, última titulação e e-mail 
que devem ser inseridos nos metadados do sistema 
http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/login. A identificação dos autores e instituição, 
portanto, NÃO deverá ser inserida no corpo do manuscrito para garantir o sigilo no 
processo de avaliação às cegas.  

O manuscrito deve ser encaminhado para uma das CATEGORIAS DE 
PUBLICAÇÃO e deve conter os seguintes itens: 1. Formatado em folha tamanho A4, 
digitado em Word for Windows, em formato word.doc (1997 – 2003), usando fonte 
Arial, tamanho 12, em espaço simples, com margens de 2,5 cm em todos os lados 
(laterais, superior e inferior). Todas as páginas devem ser numeradas. 2. No caso de 
apresentar abreviaturas ou siglas essas devem ser precedidas do nome completo 
quando citadas pela primeira vez. Nas legendas das tabelas e figuras devem ser 
acompanhadas de seu nome por extenso. Quando presentes em tabelas e figuras, 
as abreviaturas e siglas devem estar com os respectivos significados nas legendas e 
não devem ser usadas no título e nos resumos. Valores de grandezas físicas devem 
ser referidos nos padrões do Sistema Internacional de Unidades, disponível no 
endereço: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pdf/Resumo_SI.pdf . 3. O Termo de 
Autores, contendo a contribuição de cada autor no desenvolvimento do manuscrito, 
deve ser inserido no campo documento suplementar do sistema da Revista. 4. 
Submeter no campo documento suplementar a carta de aprovação do Comitê de 
Ética da instituição de origem, no caso de pesquisas com seres humanos. 5. Os 
trabalhos podem ser encaminhados em Português, Inglês ou Espanhol. Após 
aprovação e revisão técnica, os Artigos e Comunicações terão publicação bilíngue, 
na língua inglesa. A versão do Artigo ou Comunicação em Inglês é de 
responsabilidade exclusiva dos autores, que serão orientados a entregar a versão 
completa, inclusive a contribuição de cada autor, acompanhada de documento 
informando que a versão foi realizada por um profissional com habilitação 
comprovada. O mesmo procedimento será realizado caso o artigo tenha sido 
encaminhado em inglês ou em espanhol, sendo solicitado, após aprovação, a versão 
em português. 6. As referências bibliográficas e citações devem seguir formato 
“Vancouver Style”. As citações devem ser numeradas de forma consecutiva, de 
acordo com a ordem em que forem sendo apresentadas no texto. Devem ser 
identificadas por números arábicos sobrescritos. 7. A apresentação dos títulos de 
periódicos deverá ser abreviada de acordo com o estilo apresentado pela List of 
Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of 06/10/2019 Submissões 
https://revistas.pucsp.br/dic/about/submissions#authorGuidelines 2/5 Medicine e 
disponibilizada no endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog ARTIGOS 
ORIGINAIS - contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original 
inédita, que possam ser replicados e/ou generalizados, ou uma análise crítica de 
artigos. O autor deve deixar claro quais as questões que pretende responder e 
explicitar o método científico adotado. Nesta categoria será aceita revisão 
bibliográfica sistemática da literatura, de material publicado sobre um assunto 
específico e atualizações sobre o tema. A modalidade estudo de caso pode ser 
aceita nesta seção, desde que apresente relato de casos não rotineiros. 
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Especificamente quando se tratar desse tipo de estudo, deverá ter a descrição do 
histórico, condutas e procedimentos. Na primeira parte do texto deve constar: Título 
do artigo em português, inglês e espanhol; Resumos de no máximo 250 palavras em 
português, inglês e espanhol; Todos os resumos devem ser seguidos de três a seis 
descritores (nas três línguas), que são palavras-chave, e que auxiliarão a inclusão 
adequada do resumo nos bancos de dados bibliográficos; para tal, empregar a lista 
de "Descritores em Ciências da Saúde", elaborada pela Biblioteca Regional de 
Medicina e disponível nas bibliotecas médicas e no site http://decs.bvs.br ou no 
Thesaurus of Psychologycal Index Terms, da American Psychological Association. O 
manuscrito deve ter até 25 páginas, incluindo-se as referências bibliográficas; 
Especificar, caso o trabalho já tenha sido apresentado anteriormente, qual o 
congresso, data e cidade. O texto deverá conter: Introdução com revisão de 
literatura e objetivo; deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua 
importância e destacando as lacunas do conhecimento (“estado da arte”) que serão 
abordadas no artigo; Material e método explicitando a população estudada, a fonte 
de dados e critérios de seleção, dentre outros. Esses devem ser descritos de forma 
compreensiva e completa. Resultados com descrição dos achados encontrados sem 
incluir interpretações/comparações; devem ser separados da discussão. O texto 
deve complementar e não repetir o que está descrito em tabelas, quadros e/ou 
figuras. Essas não devem exceder o número de 10, e devem ser alocadas no final 
do artigo após as referências bibliográficas. Para estudo de caso, o texto deve 
conter a apresentação do caso clínico. Discussão que deve começar apreciando as 
limitações do estudo, seguida da comparação com a literatura e da interpretação dos 
autores; Conclusões ou Considerações Finais, indicando os caminhos para novas 
pesquisas; Referências bibliográficas: Os ARTIGOS e ESTUDO DE CASO devem 
conter no máximo 30 citações, das quais, 70% devem ser de artigos publicados em 
literatura nacional e internacional, preferencialmente recentes. Para REVISÃO 
SISTEMÁTICA não há limitação do número de referências. COMUNICAÇÕES - são 
textos sintéticos sobre experiências clínicas, revisão bibliográfica nãosistemática ou 
outros assuntos de interesse da Fonoaudiologia. Os textos não devem ultrapassar 
20 páginas, incluindo as referências. Na primeira parte do texto deve constar: Título 
do artigo em português, inglês e espanhol; Resumos de no máximo 250 palavras em 
português, inglês e espanhol; Todos os resumos, que não precisam 
necessariamente ser estruturados, devem ser seguidos de três a seis descritores 
(nas três línguas), que são palavras-chave, e que auxiliarão a inclusão adequada do 
resumo nos bancos de dados bibliográficos; para tal, empregar a lista de 
"Descritores em Ciências da Saúde", elaborada pela Biblioteca Regional de Medicina 
e disponível nas bibliotecas médicas e no site http://decs.bvs.br ou no Thesaurus of 
Psychologycal Index Terms, da American Psychological Association. O manuscrito 
deve ter até 20 páginas, incluindo-se as referências bibliográficas; Se o trabalho foi 
apresentado anteriormente, especificar qual o congresso, com data e cidade. O texto 
deve conter, de forma estruturada ou não: Introdução com apresentação da 
proposta; Descrição e no caso de haver tabelas, quadros e/ou figuras (máximo de 
10), essas devem ser colocadas na sequência, ao final do texto; Considerações 
finais; Referências bibliográficas: devem conter no máximo 30 citações, das quais, 
70% devem ser de artigos publicados em literatura nacional e internacional, 
preferencialmente recentes. RESENHAS - podem ser de artigos ou livros 
internacionais do ano vigente a publicação desta Revista e não devem se restringir a 
resumos das obras e sim apresentar uma análise crítica, reflexiva, ter no máximo 
2000 palavras, e no caso de haver referências bibliográficas, essas não devem 
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exceder a 10. Na primeira parte de texto deve constar: Título da resenha, seguido do 
Título original e referência completa do artigo ou livro resenhado. CARTA AO 
EDITOR- Inclui cartas que visam discutir artigos recentes publicados na Revista ou a 
relatar pesquisas originais ou achados científicos significativos. Não devem exceder 
a 600 palavras. RESUMOS DE DISSERTAÇÕES E TESES - são textos breves (até 
500 palavras) sobre dissertações e teses recentemente defendidas nas áreas de 
interesse da revista. Os resumos 06/10/2019 Submissões 
https://revistas.pucsp.br/dic/about/submissions#authorGuidelines 3 / 5 de dis ser taç 
ões e teses devem ser en camin h a d o s diretamen te para o email: 
revistadic@gmail.com, escrever no assunto do e-mail: “Resumo de Dis ser tação o u 
Tese”. O texto deve conter: Titulo da dissertação/tese; Autor; Orientador; Grau e 
titulo do grau; Departamento/programa; Instituição de ensino superior; Data da 
defesa; Banca; Auxilio recebido (se houver). Resumo em português. AP R ESE N 
TAÇÃO DAS R E F E R Ê N C IAS BIBL I O G RÁF I CAS As referências biblio g r 
áficas devem seg uir os seg uin tes exem plos: Ar tig os de Perió dico s A u t o r(es) 
d o ar tig o.T í t ulo d o ar tig o. T í t ulo d o perió dic o ab reviad o. Data, an o d e p u 
blicação; v olu me(n ú mer o):página i nicial-fi nal d o ar tig o. Ex.: Sh riber g LD, Flip 
sen PJ, T hiel ke H, K wiat k o w s ki J, Ker t o y M K, Kat c her ML et al. Ris k fo r s 
peec h dis o r der as s o ciated wit h early rec u r ren t o titis media wit h effu sio n s: t 
w o ret r o s pec tive s t u dies. J Speec h Lan g Hear Res. 2 0 0 0;4 3(1):7 9-9 9. 
Observação: Quando as páginas do artigo consultado apresentarem n ú mer o s c 
oin ciden tes, eliminar o s d í git o s i g uai s. Ex: p. 3 2 0-3 2 9; u sar 3 2 0-9. Ex.: Hal 
per n SD, U bel PA, Caplan AL. Solid-o r gan t ran s plan tatio n i n H I V-i nfec ted 
patien t s. N En gl J Med. 2 0 0 2 J ul;2 5(4):2 8 4-7. Ausência de Au t o ria T í t ulo d 
o ar tig o. T í t ulo d o perió dic o ab reviad o. An o de p u blicação ; v olu me(n ú mer 
o):página i nicial-fi nal d o ar tig o. Ex.: Co m batin g u n der n u t ritio n i n t he T hir d 
W o rld. Lan cet. 1 9 8 8;1(8 5 8 1):3 3 4-6. Liv r o s A u t o r(es) d o liv r o.T í t ulo d o 
liv r o. Edição. Ci dade de p u blicação: Edit o ra; An o d e p u blicação. Ex.: M u r r a 
y PR, R o sen t hal K S, K o b a yas hi G S, Pfaller MA. Medical mic r o biolo g y. 4 t 
h ed. St. Lo uis: M o s b y; 2 0 0 2. Capítulos de Livro Autor(es) do capítulo. T í t ulo 
d o cap í t ulo. “I n”: n o me(s) d o(s) au t o r(es) o u edit o r(es). T í t ulo d o liv r o. 
Edição. Ci dade de p u blicação: Edit o ra; An o de p u blicação. Página i nicial - fi nal 
d o cap í t ulo. Ex.: Mel t zer PS, Kallio niemi A, Tren t J M. Ch r o m o s o me al 
teratio n s i n h u man s olid t u m o r s. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The 
genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 
Observações: Na identificação da cidade da publicação, a sigla do estado ou 
província pode ser também acrescentada entre parênteses. Ex.: Berkeley (CA); e 
quando se tratar de país pode ser acrescentado por extenso. Ex.: Adelai de (A u s t 
rália); Q uan d o fo r a p rimei ra edição d o liv r o, não h á neces sidade de i den tifi 
cá-la; A i n dicação d o n ú mer o da edição será de ac o r d o c o m a ab reviat u ra 
em l í n g ua p o r t u g uesa. Ex.: 4 ª ed. An ais de C o n g resso s A u t o r(es) d o t 
rabal h o. T í t ulo d o t rabal h o. T í t ulo d o even t o; data d o even t o; l o cal d o 
even t o. Ci dade de p u blicação: Edit o ra; An o de p u blicação. Ex.: Har n den P, J 
offe J K, J o nes WG, edit o r s. Ger m cell t u m o u r s V. Pr o ceedin g s of t he 5 t h 
Ger m Cell Tu m o u r Co nferen ce; 2 0 0 1 Sep 1 3-1 5; Leed s, U K. New Yo r k: Sp 
rin ger; 2 0 0 2. Trabalhos apresentados em congressos Autor(es) do trabalho. Título 
do trabalho apresentado. “In”: editor(es) responsáveis pel o even t o (se h o u ver). T 
í t ulo d o even t o: Pr o ceedin g s o u Anai s d o t í t ulo d o even t o; data d o even t 
o; l o cal d o even t o. Ci dade de p u blicação: Edit o ra; An o de p u blicação. 
Página i nicial - fi nal d o t rabal h o. Ex.: Ch ris ten sen S, O p pac her F. An anal y 
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sis of K o za's c o m p u tatio nal effo r t s tatis tic fo r genetic p r o g ram min g. I n: F 
o s ter JA, Lu t t o n E, Miller J, R yan C, Tet taman zi AG, edit o r s. Genetic 
programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on 
Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182 
- 9 1. Disser t açã o, Tese e T r a b alh o de C o nclusã o de cu rso A u t o r.T í t ulo d 
o t rabal h o [tip o d o d o c u men t o]. Ci dade da i n s tit uição (es tad o): i n s tit 
uição ; An o de defesa d o t rabal h o. Ex.: B o r k o w s ki M M. I nfan t sleep an d 
feedin g: a telep h o ne s u r vey of His panic American s [dis ser tatio n]. M o u n t 
Pleasan t (M I): Cen t ral Mic higan U niver sit y; 2 0 0 2. Ex,: Tan n o u riI AJ R, Silvei 
ra PG.Cam pan ha de p reven ção d o AVC: d oen ça car o t í dea ex t racereb ral na 
p o p ulação da g ran de Flo rian ó p olis [t rabal h o de c o n clu são de c u r s o]. Flo 
rian ó p olis (SC): U niver sidade Federal de San ta Catarina. Cu r s o de Medicina. 
Depar tamen t o de Cl í nica Médica; 2 0 0 5. Ex.: Can tarelli A. Lí n g ua: q ue ó r 
gão é es te? [m o n o g rafia]. São Paulo (SP): CEFAC – Saú d e e Ed u cação; 1 9 9 
8. Material Não Publica d o ( N o P relo ) A u t o r(es) d o ar tig o.T í t ulo d o ar tig o. 
T í t ulo d o perió dic o ab reviad o. I n dicar n o p rel o e o an o p r o vável de p u 
blicação ap ó s acei te. Ex.: Tian D, Araki H, Stahl E, Ber gel s o n J, K r eit man M. 
Si g nat u re of balan cin g selec tio n i n Arabid o p sis. Pr o c Natl Acad Sci U SA. N 
o p rel o 2 0 0 2. Material Audiovisual Autor(es).Título do material [tipo do 
material].Cidade de p u blicação: Edit o ra; an o. Ex.: Mar c hesan I Q. Deglu tição at 
í pica o u adap tada? [Fita de v í deo]. São Paulo (SP): Pr ó - F o n o Depar tamen t 
o Edit o rial; 1 9 9 5. [Cu r s o em Ví deo]. Docu men t os elet r ô nico s ASHA: 
American Speec h an d Hearin g As s o cia tio n. O titis media, hearin g an d lan g 
uag e devel o p men t. [cited 2 0 0 3 A u g 2 9]. A vailable fr o m: 
https://www.asha.org/public/hearing/Otitis-Media/ Ar tig o de Perió dico em F o r m a 
t o Elet r ô nico A u t o r d o ar tig o(es). T í t ulo d o ar tig o. T í t ulo d o perió dic o 
ab reviad o [perió dic o na I n ter net]. Data da p u blicação [data de aces s o c o m a 
ex p res são “aces s o em”]; v olu me (n ú mer o): [n ú mer o de páginas ap r o ximad 
o]. En dereç o d o site c o m a ex p res são “Dis p o n í vel em:”. 06/10/2019 
Submissões https://revistas.pucsp.br/dic/about/submissions#authorGuidelines 4/5 
Ex.: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 
advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 
102(6): [about 3 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm Monografia na Internet 
Autor(es). Título [monografia na Internet]. Cidade de publicação: Editora; data da 
publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço do site com a 
expressão “Disponível em:”. Ex.: Foley KM, Gelband H, editores. Improving palliative 
care for cancer [monografia na Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 
[acesso em 2002 Jul 9]. Disponível em: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ 
Cd-Rom, DVD, Disquete Autor (es). Título [tipo do material]. Cidade de publicação: 
Produtora; ano. Ex.: Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of 
hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. Homepage 
Autor(es) da homepage (se houver). Título da homepage [homepage na Internet]. 
Cidade: instituição; data(s) de registro* [data da última atualização com a expressão 
“atualizada em”; data de acesso com a expressão “acesso em“]. Endereço do site 
com a expressão “Disponível em:”. Ex.: Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. 
New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [atualizada em 
2002 May 16; acesso em 2002 Jul 9]. Disponível em: http://www.cancer-pain.org/ 
Bases de dados na Internet Autor(es) da base de dados (se houver). Título [base de 
dados na Internet]. Cidade: Instituição. Data(s) de registro [data da última 
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atualização com a expressão “atualizada em” (se houver); data de acesso com a 
expressão “acesso em“]. Endereço do site com a expressão “Disponível em:”. Ex.: 
Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) 
Syndromes [base de dados na Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine 
(US). [EMGB1] 1999 [atualizada em 2001 Nov 20; acesso em 2002 Aug 12]. 
Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html 
APRESENTAÇÃO DE TABELAS, FIGURAS E LEGENDAS Seguir as seguintes 
normas: Tabelas As tabelas devem estar após as referências bibliográficas. Devem 
ser auto-explicativas, dispensando consultas ao texto ou outras tabelas e numeradas 
consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 
texto. Devem conter título na parte superior, em caixa alta, sem ponto final, alinhado 
pelo limite esquerdo da tabela, após a indicação do número da tabela não se 
utilizando traços internos horizontais ou verticais. Abaixo de cada tabela, no mesmo 
alinhamento do título, devem constar a legenda, testes estatísticos utilizados (nome 
do teste e o valor de p), e a fonte de onde foram obtidas as informações (quando 
não forem do próprio autor). O traçado deve ser simples em negrito na linha 
superior, inferior e na divisão entre o cabeçalho e o conteúdo. Não devem ser 
traçadas linhas verticais externas, pois estas configuram quadros e não tabelas. 
Figuras(gráficos, fotografias, ilustrações, quadros) Cada figura deve ser inserida em 
página separada após as referências bibliográficas. Devem ser numeradas 
consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 
texto. Devem conter título na parte superior, em caixa alta, sem ponto final, alinhado 
pelo limite esquerdo da tabela, após a indicação do número da tabela não se 
utilizando traços internos horizontais ou verticais. As legendas devem ser 
apresentadas de forma clara, descritas abaixo das figuras, fora da moldura. Na 
utilização de testes estatísticos, descrever o nome do teste, o valor de p, e a fonte 
de onde foram obtidas as informações (quando não forem do próprio autor). Os 
gráficos devem, preferencialmente, ser apresentados na forma de colunas. No caso 
de fotos, indicar detalhes com setas, letras, números e símbolos, que devem ser 
claros e de tamanho suficiente para comportar redução. Deverão estar no formato 
JPG (Graphics Interchange Format) ou TIF (Tagged Image File Format), em alta 
resolução (mínimo 300 dpi) para que possam ser reproduzidas. Reproduções de 
ilustrações já publicadas devem ser acompanhadas da autorização da editora e 
autor. Todas as ilustrações deverão ser em preto e branco. Legendas Elaborar as 
legendas usando espaço duplo, uma em cada página separada. Cada legenda deve 
ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a cada tabela ou figura e na 
ordem em que foram citadas no trabalho. Processo Avaliativo dos Originais Todo 
manuscrito enviado para publicação será submetido a uma pré-avaliação inicial de 
forma e conteúdo pelo Corpo Editorial e em seguida encaminhado à avaliação de 
mérito por pares. O material será devolvido ao(s) autor(es) caso haja necessidade 
de mudanças ou complementações. Em caso de divergência de pareceres, o texto 
será encaminhado a um terceiro parecerista, para mediação. A decisão final sobre o 
mérito do trabalho é de responsabilidade do Corpo Editorial da Revista DIC. A 
publicação do trabalho implica a cessão integral dos direitos autorais à Revista 
Distúrbios da Comunicação, não sendo permitida a reprodução parcial ou total de 
artigos e matérias publicadas, sem a prévia autorização dos editores. Idiomas dos 
artigos para publicação: Português, espanhol e inglês. 
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