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DIA MUNDIAL DA VOZ—CAMPANHA DA VOZ UFES 2011
Anualmente, em 16 de abril, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa comemora o “Dia Mundial da
Voz”, celebração orgulhosamente iniciada no Brasil em 1999 que, a par r de 2003, passou a ter expressão
internacional, com diversos eventos organizados nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Interesses especiais:
A Décima Segunda Edição do
Informativo do Curso de Fonoaudiologia convida os leitores à
conhecer o balanço final da
Campanha da Voz 2011—
UFES.

O obje vo da comemoração é promover a conscien zação da população sobre a importância da voz humana
e favorecer o diagnós co precoce de doenças, como o câncer de laringe, que podem comprometer a qualidade de vida e a própria sobrevida dos indivíduos.
Segundo a Coordenadora da Campanha na
Na UFES, o Dia Mundial da Voz foi comemorado com diverUFES, Profa Carolina Anhoque, “este ano a Camsas ações envolvendo professores Concurso “Professor Ami- panha tem tema “VOZ SAUDÁVEL, QUALIDADE
DE VIDA E CIDADANIA”. Os bastidores foram
go da Voz” e a população geral com orientações , evento
desenvolvidos com a energia contagiante dos
cien fico e oficinas.
alunos do Curso. Acreditamos que com o desenvolvimento e ações de promoção da saúde comuO ENSINO e a ASSISTÊNCIA alinhados é uma
nicativa para comunidade proporcionamos a forrealidade imprescindível.
mação de profissionais diferenciados.”

Boa Leitura!

Seja amigo da sua voz!
Confira mais fotos no site do Curso
Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Dia mundial da VOZ”

Fono.net:
Links e sites relacionados à Fono‐
audiologia

Dicas Culturais:
Filmes interessantes!

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pela Monitoria do Colegiado do
Curso de Fonoaudiologia da UFES. Aluna
responsável ‐ Tamiris Akbart
Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 3335‐7548; 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Fono.net
Visite o Site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e faça parte
dessa família:

http://www.sbfa.org.br/
portal/
E visite nosso site:

www.fono.ufes.br
Site do Curso de Fonoaudiologia
da UFES

Dicas Culturais
Pratique exercícios físicos, e
aproveite para conhecer as
belezas do ES, uma boa dica
para os fins de semana é uma
subida ao morro do moreno em
Vila Velha. Fique próximo da
natureza e veja belas paisagens
da grande vitória.

Cursos e Eventos

DIA 02 DE JULHO DE 2011
XIV Simpósio Internacional
Dra Diane Bless
SÃO PAULO—SP

