UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE PSICOLOGIA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Reitor
Carlos Alexandre Netto
Vice-Reitor
Rui Vicente Oppermann
Pró-Reitor de Graduação
Sérgio Roberto Kieling Franco
Pró-Reitor Pós-Graduação
Vladimir Pinheiro do Nascimento
Pró- Reitor de Pesquisa
José Carlos Frantz
Pró-Reitora de Extensão
Sandra de Deus

COMISSÃO DOS 40 ANOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFRGS
Cesar Augusto Piccinini

Gustavo Gauer

Rosane Giacomelli

Diretor

Departamento de Psicologia
do Desenvolvimento e da
Personalidade

Técnica Administrativa

Analice de Lima Palombini
Departamento de Psicanálise
e Psicopatologia

Denise Simanke

Gerente Administrativa

Paula Sandrine Machado
Departamento de Psicologia
Social e Institucional

Ana Lúcia Celtan

Apoio Técnico à Comissão

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
C977

Curso de Psicologia da UFRGS 40 anos / organizadores Cesar
Augusto Piccinini ... [et al.] – [Porto Alegre] : Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2014.
315 p. : il.
ISBN 978-85-66106-25-1 (versão impressa)
ISBN 978-85-9489-034-4 (versão digital)
1. Psicologia : História 2. Psicologia : Ensino 3. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Psicologia : História
I. Piccinini, Cesar Augusto (org.). II. Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Instituto de Psicologia III. Título.
CDD 150.9

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Psicologia/UFRGS

GEPEF

GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
EM ENVELHECIMENTO E FONOAUDIOLOGIA

Coordenação: Adriane Ribeiro Teixeira
www.ufrgs.br/psicologia/nucleos-e-laboratorios

O

Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Envelhecimento e Fonoaudiologia
(GEPEF) foi criado na UFRGS oficialmente em 2012, mas suas raízes são mais
antigas. No período compreendido entre 2006 e 2008, as professoras Adriane
Ribeiro Teixeira (Fonoaudióloga), Andréa Kruger Gonçalves (Educação Física) e Sílvia
Dornelles (Fonoaudióloga), realizavam atividades conjuntas de ensino, pesquisa e
extensão em outra universidade onde eram docentes. O público alvo eram idosos
institucionalizados e da comunidade.
A partir de 2009, com o ingresso como docentes na UFRGS houve a possibilidade de
retomar o trabalho em conjunto. Inicialmente, foi elaborado um projeto de pesquisa
envolvendo avaliações auditivas, de equilíbrio, voz e qualidade de vida para os idosos
participantes do Centro de Lazer e Recreação para Idosos (CELARI – ESEF – UFRGS).
Com a ampliação do número de professores Fonoaudiólogos na UFRGS e a partir do
desenvolvimento do projeto existente, reuniu-se ao grupo a professora Maira Rozenfeld
Olchik (Fonoaudióloga) e outras atividades começaram a ser propostas. Ao projeto
inicial, que era somente de pesquisa, foram somando-se ações de extensão e ensino, com
uma abordagem interdisciplinar e envolvendo não só o diagnóstico, mas também a
intervenção.
Atualmente, o GEPEF está situado na sala 315 do Anexo I – Campus Saúde, onde são
feitas as reuniões e análises dos dados existentes. Os atendimentos são realizados na
Clínica de Audiologia (Faculdade de Odontologia), no CELARI – ESEF e em grupos de
Terceira Idade na cidade de Porto Alegre. Está sendo planejada a criação de mais salas
de atendimento, uma vez que um dos projetos desenvolvidos pelo grupo foi
contemplado no Edital PROEXT 2014 e estão sendo feitas aquisições de equipamentos
para avaliação de audição e equilíbrio.
As atividades desenvolvidas no período atual compreendem pesquisas sobre
audição (perda auditiva, qualidade de vida, reconhecimento de fala, cognição, triagem
auditiva, restrição de participação provocada pela perda auditiva e pelo zumbido, efeitos
do uso de próteses auditivas), equilíbrio (manutenção e distúrbios do equilíbrio,
quedas) e cognição em idosos. Os projetos de extensão envolvem oficinas de equilíbrio e
prevenção de quedas em idosos, audição e memória. Já foram realizadas, também,
oficinas de voz. Em todas as atividades realizadas, estão envolvidos alunos dos cursos
de graduação em Fonoaudiologia, Educação Física e Fisioterapia.
O grupo conta com fomento à extensão e pesquisa via CNPq, FAPERGS, PROEXT,
PROREXT UFRGS e PROPESQ UFRGS, por meio da concessão de verbas para incentivo à
pesquisa e extensão e bolsistas de extensão e iniciação científica.
No período anterior ao ingresso na UFRGS, membros do GEPEF organizaram livros
e escreveram capítulos e artigos sobre o tema envelhecimento. Após o ingresso na
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universidade, a produção de artigos teve continuidade, bem como a apresentação dos
resultados das pesquisas em eventos científicos da área de Fonoaudiologia, Educação
Física, Otorrinolaringologia e Geriatria e Gerontologia. Por duas vezes consecutivas
(2012 e 2013), trabalhos desenvolvidos no grupo receberam o Prêmio “Nara Costa
Rodrigues”, que é outorgado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia –
Seção RS, ao melhor trabalho na área de Gerontologia apresentado no evento anual
promovido por essa sociedade. Em ambas as premiações, a apresentação foi feita por
alunos de iniciação científica do Curso de Graduação em Fonoaudiologia.
Atualmente, o grupo é coordenado pela Professora Adriane Ribeiro Teixeira
(Professora Fonoaudiologia - Instituto de Psicologia) e composto pelos seguintes
membros: Andréa Krüger Gonçalves (Professora ESEF), Sílvia Dornelles (Professora
Fonoaudiologia – Instituto de Psicologia), Deborah Salle Levy (Professora
Fonoaudiologia – Instituto de Psicologia), Maira Rozenfeld Olchik (Professora
Fonoaudiologia – Faculdade de Odontologia), Bruna MacagninSeimetz (Fonoaudióloga,
Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente – UFRGS) e Cristiane Nehring
(Fonoaudióloga, Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente – UFRGS), que
prestam atendimento, organizam os dados e orientam as atividades dos bolsistas de
extensão e de iniciação científica vinculados ao grupo. Também fazem parte das
atividades as Fonoaudiólogas que estão cursando a especialização em Audiologia
(Instituto de Psicologia) e Envelhecimento e Qualidade de Vida (Escola Superior de
Educação Física) na UFRGS e que são orientandas dos membros do grupo.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2777, sala 315, tel. (51) 3308-5507
E-mail : adriane.teixeira@ufrgs.br
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