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Boas Vindas aos Calouros
Veteranos e Calouros….Parceira continuada que se inicia neste semestre.

Interesses especiais:
Nossa Quarta Edição do Infor‐
mativo do Curso de Fonoaudi‐
ologia dá boas vindas aos CA‐
LOUROS do Curso.
Essa nova etapa da vida é um
mix de saber, conhecer, des‐
contruir e reconstruir o conhe‐
cimento. Aproveitem.
Boa Leitura!

Mas o que signitica a palavra
CALOURO?
Nas universidades, calouro é o estudante recém-chegado ao Ensino Superior e que, normalmente, participa
nas praxes de boas-vindas organizadas pelos alunos veteranos, onde
existe uma série de atividades e brincadeiras são preparadas para a
"recepção ao calouro”. Esta recepção
é uma forma interessante de unir
calouros e veteranos.
Primeiro a euforia de ver o nome na
lista de aprovados, emoção de fazer a
matrícula e participar da recepção ao
calouro! Em seguida, começam as
aulas!!

Nesta edição:
Sobre Fonoaudiologia
“Boas Vindas aos Calouros”

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

Vale a pena MUDAR sua atitude como estudante! Cabe ao
aluno participar dos debates, ler a bibliografia recomendada, freqüentar seminários, assistir palestras, enfim, ter
uma postura ativa durante sua vida acadêmica. Além
disso, tenha o professor como seu aliado! Peça orientações de como estudar e converse com ele sobre as propostas da disciplina.

ALGUMAS DICAS:
Conheça a sua Universidade
Visite a biblioteca
Conheça os professores e o chefe do seu departamento
Organize seus estudos e aprofunde-se
Planeje os horários de aula e de estudos em casa
Participe dos debates em sala de aula
Informe-se sobre as atividades do DCE e do CA
Participe de grupos de pesquisa

Para alguns alunos pode aparecer
alguma dificuldade na adaptação às
novas formas de aprender, visto que a
didática usada na Universidade é diferente da comumente aplicada no
Ensino Médio. O professor na Universidade está preocupado em desenvolver sua capacidade de resolver
problemas diante das incontáveis
variáveis que a realidade da profissão Queridos alunos, sintam‐se acolhidos e APAIXONEM‐
SE PELA FONOAUDIOLOGIA!
lhe trará.

Dicas Culturais:
Profa Carolina Anhoque comenta Filme

Dicas Culturais
Sessão Pipoca:

Dia 26 de Agosto de 2010

O conselho Regional de Fonoaudiologia 6a Região está com novo site, repaginado,
com fácil acesso e se torna uma ferramenta útil e importante no contato profissional,
acadêmicos, instituições e Conselho.

Vale a pena assistir e se emocionar!

Reunião com Conselho Itinerante

Cursos e Eventos:
Inscreva‐se. Participe!

Expediente: Edição Digital. Material
elaborado pelos alunos do Curso de
Fonoaudiologia da UFES
Profa Responsável: Carolina Anhoque
Contato: (27) 3335‐7548; 7223
fonoaudiologia@prograd.ufes.br

Cursos e Eventos

Fono.net

Acessem:

http://www.crfa6r.org.br

UP - ALTAS AVENTURAS (Walt Disney
Pictures e Pixar Animation) relata a estória
de Carl, um viúvo, idoso que lida muito
bem com o uso de aparelho auditivo intraauricular e que viaja com balões atrás do
seu sonho. O filma retrata a velhice, as
dificuldade biológicas e sentimentais
inerentes à idade. Sem falar na belíssima
interpretação feita pela voz de Chico
Anísio. Vale a pena!

18h às 21h, Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (ALES) em
Vitória –ES.
Contatos: (31) 8492-8909 ou e-mail
crfa6r@fonoaudiologia.com

