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Encerrando um semestre...
Um semestre passou muito rápido. Os
alunos já estão em ritmo de férias.

Interesses especiais:
Nossa Terceira Edição do In‐
formativo do Curso de Fono‐
audiologia apresenta uma
retrospectiva breve da Vivên‐
cia dos alunos no curso de
Fonoaudiologia!

Boa Leitura!

Tiveram aqueles que deixaram para
última hora...estudar, estudar e estudar.
Tiveram os que se organizaram e conseguiram completar o semestre mais tranquilamente. Tiveram os que foram para
repescagem! Vamos estudar.
Enfim, todos ganharam e trocaram muito
conhecimento!
O semestre acabou e novas etapas vem
pela frente! Calouros, novos professores,
novas disciplinas, desafios e possibilidades.
Destaco o depoimento de um aluno que
chamou atenção de todos.

Valdeson, é aluno do 2o periodo do Curso de Fonoaudiologia da UFES!
Sua motivação é a energia do nosso trabalho.
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Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Encerrando um semestre”

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

Dicas Culturais:
Alunos do curso dão dicas culturais

Fono.net

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Os fonoaudiólogos e acadêmicos podem
acompanhar os projetos de interesse da
nossa classe que tramitam no Congresso
Nacional. O site do nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) disponibiliza
link de acesso. Confira!

Expediente: Edição Digital. Material
elaborado 1o periodo Fono UFES
Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 3335‐7548; 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

http://www.fonoaudiologia.org.br

Dicas Culturais

Cursos e Eventos

Rayana Borges,
aluna do 2o período de Fono indica o livro:

FIQUEM ATENTOS!

A Voz do Silêncio
(Giselda Laporta Nicolelis)

Com uma narrativa leve e envolvente
mostra a luta de Samara pela recuperação
de Nadia, filha de sua empregada Rosa,
que é surda de nascença devido a rubéola
que acometeu sua mãe durante a gravidez. A aluna recomenda e indica para
todas as idades.

FEIRA DE CURSOS DA UFES
20 E 21 DE AGOSTO DE 2010
PRAÇA DA REITORIA
10:00 - 16:00h
Venha Conhecer a Fonoaudiologia da
UFES

