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Interesses especiais:
Com grande orgulho, divulga‐
mos a Primeira Edição do In‐
formativo do Curso de Fono‐
audiologia.
Nossa meta principal é infor‐
mar e transmitir experiências,
pensamentos e idéias em Co‐
municação Humana.
A cada edição contaremos
com a participação ativa dos
alunos do Curso de Fonoaudio‐
logia na elaboração e divulga‐
ção dos Informativos.
Boa Leitura!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Fonoaudiologia: novos horizon‐
tes na UFES” (Profa Carolina Anho‐
que ‐ Fonoaudióloga)

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

Dicas Culturais:
Alunos do curso dão dicas culturais

FONOAUDIOLOGIA: NOVOS HORIZONTES NA UNIVERSIDADE
O Curso de Graduação em
Fonoaudiologia é um dos mais
novos cursos instituídos na
UFES através do projeto RE‐
UNI (Reestruturação e Expan‐
são das Universidades Fede‐
rais). Abre 50 vagas anuais,
divididas em duas entradas
semestrais e faz parte do De‐
partamento de Ciências Far‐
macêuticas do Centro de Ciên‐
cias da Saúde (CCS).
Em quatro anos de curso, o
egresso titula‐se Bacharel em
Fonoaudiologia.
Nossos objetivos estão em
consonância com a missão da
UFES que prioriza a integrali‐
dade e multidisciplinaridade
do ensino, transporta o desen‐
volvimento do saber para a
melhoria da saúde da popula‐
ção e atinge interface estreita
com desenvolvimento da ciên‐
cia e da pesquisa na área.
O curso de Fonoaudiologia se
compromete
em
formar
profissionais humanistas, re‐
flexivos e críticos, tendo a

INTERDISCIPLINARMENTE
como alicerce e ser capaz de
realizar uma transformAÇÃO
que se faz necessária na as‐
sistência à saúde e educação
do nosso país.
A formação do aluno aconte‐
cerá de forma articulada du‐
rante todo o curso valori‐
zando a pesquisa, ensino e
extensão unindo a universi‐
dade e sociedade em bene‐
fício da população. Os egres‐
sos serão profissionais empre‐
endedores aptos a atuar com
a comunicação humana.

Símbolo Oficial

FONOAUDIOLOGIA…
Já ouviu falar?
Historicamente, a formação
acadêmica em Fonoaudiologia
no Brasil, teve início nas décadas
de 50 e 60, com a criação dos
Cursos de Graduação com dura‐
ção plena e titulação de bacharel
e direito a mestrado e dou‐
torado em Fonoaudiologia.
Sancionada em 09 de Dezembro
de 1981, a Lei n° 6965 regula‐
menta a profissão de fono‐
audiólogo, sendo comemorado
nesta data o ‘Dia do Fono‐
audiólogo’.

O Fonoaudiólogo “é o profis‐
sional com graduação plena
em Fonoaudiologia, que atua
em pesquisas, prevenção,
avaliação e terapias fono‐
audiológicas; na área da
comunicação oral e escrita,
voz e audição, bem como no
aperfeiçoamento dos pa‐
drões da fala e da voz”.

Parabéns a aluna Ingrid Castilho (1op 2010‐1) que fez o arte gráfica do nome do nosso Jornal!
Ação da Fono e Fonação!

Fono.net

Cursos e Eventos:

Conselho Regional de Fonoaudiologia

Inscreva‐se!!

www.crfa6r.org.br

Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pelos alunos do 1o p do Curso
de Fonoaudiologia da UFES.

Conselho Federal da Fonoaudiologia

Profa Responsável: Carolina Anhoque

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia

Contato: (27) 2122 ‐ 7293

www.sbfa.org.br

fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Edição 1 — Ano 1 — Maio de 2010.

www.fonoaudiologia.org.br

Dicas Culturais

Cursos e Eventos

Vale a pena conferir o Filme “Alice
no País das Maravilhas” em 3D. As
imagens são fascinantes!!

CONEAS ‐ Congresso Nacional dos
Estudantes da área da Saúde

Uma curiosidade: O personagem
‘Do‐do‐dogson’ foi inspirado na
própria disfluência do autor. Lewis
Caroll é na verdade Charles Lutwidge
Dogson, e foi justamente a difi‐
culdade para pronunciar o último
sobrenome que o levou a inventar
Dodo.

9 a 12 de Outubro de 2010
Guarapari‐ES ‐ Brasil

www.coneas.com.br

Inscreva‐se
www.sbfa.org.br

